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؟ يرادازع ارچ 

باتک تاصخشم 

 - 1343 يدهم ، نایتلادع ، : هسانشرس

.نایتلادع يدهم  يرادازع /؟ ارچ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1392 شهوژپ ، هناخ  دهشم : : رشن تاصخشم 

.م 11×21س  .ص ؛  87: يرهاظ تاصخشم 

1-83-9969-964-978 لایر :  28000: کباش

( مود پاچ   ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1387 يدمحم ، لگ  یلبق : پاچ  : تشاددای

.مود پاچ  : تشاددای

.87 .ص 81 -  همانباتک : : تشاددای

هفسلف اه -- يراوگوس  : عوضوم

:BP260/ع4چ4 1391 هرگنک يدنب  هدر 

297/74: ییوید يدنب  هدر 

2997828: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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؟ يرادازع ارچ 

نایتلادع يدهم 

ص:3
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راتفگشیپ

هچ هیرگ  هآ و  کـشا و  زا  فدـه  تسیچ ؟ ینزهنیـس  هضور و  سلاـجم  اـهتئیه و  لیکـشت  یهفـسلف  مـینک ؟ يرادازع  ارچ  دنـسرپیم 
لیکـشت اب  یعمج  هدوب و  موسرم  نایعیـش  نایم  رد  لبق  لاس  اهدص  زا  يرادازع  یناوخهـضور و  سلاجم  نیا  مینادیم  دشاب ؟ دناوتیم 

نیـسح ماما  هب  تدارا  ضرع  یلکـش  هب  کیره  ...و  نارادازع  هب  تمدـخ  ییاریذـپ و  ینارنخـس ، ینزهنیـس ، یناوخهحون ، سلاجم ،
یتسیچ و یهرابرد  میهاوخیم  اما  میاهدرک ؛ تکرـش  سلاـجم  نیا  رد  تیعقوم ، هب  هتـسب  زین  اـم  دـنراد و  دناهتـشاد و  مالـسلاهیلع ) )
رد زین  ام  میناوتب ، رگا  میراذـگب و  مدـق  سلاجم  نیا  رد  رتشیب  قایتشا  اـب  هناـهاگآ و  اـت  مینادـب  رتشیب  سلاـجم  هنوگ  نیا  یگنوگچ 

هورکم راک  نیا  ایآ  دراد و  یموهفم  هچ  یکـشم  سابل  ندرک  نت  هب  مینادـب  میهاوخیم  نینچمه  .میـشاب  کیرـش  لفاحم  نیا  ییاـپرب 
مه تنس  لها  ایآ  .دندرک  مادقا  راک  نیا  هب  یفده  هچ  اب  یناسک و  هچ  راب  نیلوا  يارب  تسین ؟

ص:7
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هنارسدوخ عورـشمان ، ياههویـش  بسانمان و  ياهرعـش  اب  یـضعب  رگا  هرخالاب ، و  دننکیم ؟ يرادازع  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يارب 
؟ تسیچ نانآ  لباقم  رد  ام  فیلکت  دننکیم  يرادازع 

نآ ندرکناهر  کین و  راک  یهمادا  ببـس  رتمهم  نآ  زا  دـهدیم و  ورین  هزیگنا و  ناسنا  هب  یهاگآ  تسامـش ؛ اـب  قح  يرآ ، میوگیم :
ار نآ  دوخ ، فده  هب  ندوبن  هاگآ  لیلد  هب  یتدم  زا  سپ  اما  دناهدرک  زاغآ  قوش  قوذ و  اب  ار  يراک  هک  یناسک  رایـسب  هچ  .دوشیم 

.دناهدش فرصنم  نآ  یهمادا  زا  نامیشپ و  دوخ  لمع  زا  کچوک  ضارتعا  داقتنا و  کی  ندینش  اب  ای  دناهدرک  اهر 

يدـنمدرخ یهاگآ و  اب  ار  نآ  یهد  ماجنا  يراک  یتساوخ  هاـگره  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسین  تهجیب 
ینز نآ  دننامه  دیـشابم  : » دیامرفیم گرزب  دنوادخ  اریز  یهد ؛ ماجنا  یهاگآ  تقد و  نودب  ار  يراک  هک  نیا  زا  زیهرپب  هدب و  ماجنا 
تنا ّالإ و  ۀکرح  نم  ام  لیمک  ای  : » دندومرف لیمک  هب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما زین  و  ( 1 «) .تسسگ مه  زا  ار  دوخ  هدیبات  هتشر  هک 

(2 «) .یشاب هتشادن  یهاگآ  تخانش و  هب  زاین  نآ  رد  هک  تسین  یتکرح  چیه  لیمک ، « » ۀفرعم یلا  اهیف  جاتحم 

هب يروآـعمج و  ار  یناوخهـضور  يرادازع و  سلاـجم  لیکـشت  راـثآ  یخرب  دـیفم  رــصتخم و  تروـص  هـک  مدـش  نآرب  ور  نـیا  زا 
طارفا و تاهابتـشا و  یخرب  اـت  مزادرپـب  يرادازع  سلجم  فـیرعت  ناـیب  هب  سپـس  مـنک و  هیدـه  تسردـمهف ، یهاـگآ و  ناـگتفیش 

نید و مان  هب  اهطیرفت 

ص:8
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مسارم يرازگرب  یهویش  ره  سلجم و  ره  زا  نیتسار  نایعیش  هک  دشاب  نشور  دوشن و  هداد  هولج  لوبقم  عورشم و  ینید  ياههیـصوت 
.دننکیمن عافد  يرادازع 

ص:9
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يرادازع سلاجم  تاکرب  راثآ و  لوا : شخب 

هراشا - 1
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یسانش تقیقح  سالک  نیرت  هوکشاب  نیرتابیز و  .1 - 2

نآ زا  رتـمیظع  رایـسب  مرحم  لوا  زور  اـسب  هچ  هک  سرادـم  ییاـشگزاب  زور   ) رهم لوا  زور  دـننام  مرحم  لوا  رد  هک  دـیاهدرک  تقد 
داوسیب و داوساب و  نز ،  درم و  ناوج ، ریپ و  فلتخم ، راشقا  يارب  ناهج  طاقن  یصقا  اهاتسور و  اهرهش و  یهمه  رد  یتاسلج  تسا ،)

؟ دننکیم تیلاعف  هب  زاغآ  بش - رخآ  بش و  رهظ و  زا  دعب  ات  هتفرگ  دوز  یلیخ  حبص  زا  فلتخم - ياهتعاس  رد  زین 

خیرات هغالبلا ، جهن  حرـش  نآرق ، ریـسفت  دننام  فلتخم  فراعم  دنتـسه - سالک  ناراگزومآ  نامه  هک   - نانارنخـس تاسلج  نیا  رد 
عون هب  هتـسب  فلتخم و  ياهحطـس  رد  ار  ...و  نادنزرف  نیدلاو و  طابترا  نارـسمه ، طباور  یعرـش ، ماکحا  ترـشاعم ، بادآ  مالـسا ،

.دننکیم حرطم  بطاخم 

يرازگرب ياـهنامز  ناـهوژپشناد و  عونت  نیا  اـب  میظع و  حطـس  نیا  رد  هک  دیـسانشیم  ار  یـسرد  عون  هچ  سـالک و  مادـک  یتسار  هب 
سلاجم و نیمه  زا  ار  ینید  یناسنا و  ياهـشزرا  هتـسیاش و  ياهراتفر  بوخ و  ياهفرح  زا  يرایـسب  امـش  نم و  يرآ ؛ دشاب ؟ حرطم 
ار دنمشزرا  لئاسم  زا  یلیخ  اما  دنرادن ؛ مه  نتشون  ندناوخ و  داوس  هک  میراد  غارـس  ار  يدارفا  همه ، .میاهتخومآ  اهربنم  نیمه  ياپ 

ایوج ار  نآ  تلع  یتقو  دننادیم و 

ص:13
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ینید و تاـعالطا  زین  ناگدرکلیـصحت  زا  يرایـسب  .میباـییم  يرادازع  تاـسلج  یبهذـم و  سلاـجم  نیمه  رد  ار  همـشچرس  میوشیم ،
يرادازع ياههمانرب  یبهذم و  تاسلج  نیا  هک  دنکیم  هجوت  یسک  یتقو  هلب ؛ .دننادیم  لفاحم  نیا  رد  تکرش  لصاح  ار  دوخ  ینآرق 

رازگرب يرادازع  یهـسلج  فلتخم  نیواـنع  هب  ارچ  تسیچ و  يارب  هسلج  همه  نیا  دـیوگیمن  رگید  تسا ، سرد  سـالک  تقیقح  رد 
.رتهب رتنوزفا ، هچ  ره  تفرعم  یهاگآ و  و  رتهب ؛ رتشیب ، هچ  ره  سرد  سالک  اریز : دوشیم ؛

ص:14
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یقالخا ياه  یتشز  زا  ندش  كاپ  هبوت و  روظنم  هب  يزاس  هنیمز  .2 - 3

ار ناسنا  بلغا  سلاجم  نیا  دیآیم ، نایم  هب  دایز  اهیکاپ  ناکاپ و  ادـخ و  يایلوا  ادـخ و  زا  نخـس  يرادازع  سلاجم  رد  هک  اج  نآ  زا 
یهبوت رح و  زا  نخـس  یتقو  هژیوهب  دـنکیم ؛ رادـیب  باوخ  زا  جراخ و  تلفغ  زا  ار  نالفاغ  هک  تسا  یـشابرادیب  دربیم و  ورف  رکف  هب 
لامعا دنـشوکیم  دـنریگیم و  اطخ  كرت  رب  میمـصت  ناراکاطخ  زا  يرایـسب  سلاجم  نیا  رد  .دـیآیم  نایم  هب  وا  یهناصلاخ  یقیقح و 

اهندادریـسم رییغت  اهلوحت و  نیا  لماع  نتفگ  نخـس  یکاپ  هبوت و  زا  اهنت  تشذگ ؛ دیابن  قح  زا  هتبلا  .دننک  ناربج  ار  دوخ  یهتـشذگ 
؛ تسا مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلاهللادبعابا اـم  يـالوم  اـقآ و  ینعی  سلاـجم ، نیا  بحاـص  یهژیو  هجوت  لـماع  نیرتـمهم  هکلب  تسین ،

(3) .دندناوخ تیاده  غارچ  تاجن و  یتشک  ار  ناشیا  ادتبا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  دوبن  تهجیب 

میربیم الاب  کمک  تساوخرد  يارب  بلط  تسد  مینکیم و  زاین  مالعا  شیراوگوس  سلاجم  رد  تکرش  اب  ام  تسا و  تاجن  یتشک  وا 
.دهد تاجن  دنسپان  تافص  ناطیش و  ياههسوسو  سوه و  اوه و  يایرد  رد  ندش  قرغ  زا  ار  ام  دیایب و  نامغارس  هب  ات 
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لها زگره  دوب و  قرغ  يراوخمارح  هانگ و  ینارـسوه و  رد  هک  میتشاد  ياـهیاسمه  : » تفگیم ناتـسود  زا  یکی  هک  منکیمن  شومارف 
تباب ات  دـمآ  ام  لزنم  هب  میتشاد - يرادازع  سلجم  لزنم  رد  هک  - اروشاع ههد  ياـهزور  زا  یکی  .دوبن  یبهذـم  سلاـجم  رد  تکرش 

دروخب و هضور  ییاچ  کی  متساوخ  وا  زا  رارصا  اب  .تشاد  هلجع  یلیخ  نتفر  يارب  .دهدب  نم  هب  کچ  کی  متـشاد ، وا  زا  هک  یبلط 
لامک اب  ياچ  فرـص  زا  سپ  درکیم ، شوگ  مه  هدـنیوگ  نانخـس  هب  هقیقد  ود  یکی  نیمه  رد  دـش ، ياـچ  ندیـشون  لوغـشم  مه  وا 

درک و تکرـش  مرحم  لوا  یههد  نایاپ  ات  مه  دـعب  ياهزور  ادرف و  هک  رتبیجع  نآ  زا  تسـشن و  سلجم  رخآ  ات  دـشن و  دـنلب  بجعت 
مدرب نوریب  هناخ  زا  ار  هانگ  لیاسو  زور  دنچ  نیا  رد  .درک  ضوع  ارم  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  سلجم  نیا  : » تفگ نم  هب  رخآ  زور 

.سلجم نیا  هب  ترضح  نآ  رظن  تیانع و  اب  زج  تسین  رسیم  نیا  .متسه » مدرم  قوقح  تخادرپزاب  لوغشم  و 
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3 تبثم تافص  اه و  شزرا  تیوقت  تیبثت و  - . 4

يارب مه  ناسنا  حور  دراد ، زاین  ملاس  ياههویم  اهاذـغ و  زا  هدافتـسا  هیذـغت و  هب  دـشر  یتمالـس و  يارب  ناسنا  مسج  هک  هنوگناـمه 
.تسا هیذغت  دنمزاین  اهنآ  تیوقت  زین  تبثم و  تافص  اهشزرا و  ظفح 

اب هک  هنوگنامه  .تسا  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم شیامرف  نآرق و  ینارون  تایآ  زا  هتفرگرب  هناـمیکح و  نانخـس  ناـسنا  حور  ياذـغ 
مینک و ظفح  ار  دوخ  یحور  یباداش  دیاب  هدـنزاس  دـیفم و  تارکذـت  اب  مینکیم ، ظفح  ار  اهنآ  یباداش  توارط و  اهلگ  هب  نداد  بآ 

.مییامن تیوقت  دوخ  رد  ار  اهیبوخ  نداد  ماجنا  یهزیگنا 

رکذـت و سلاجم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ببـس  نیمه  هب  تسا ؛ تارکذـت  نیا  يارب  اهتیعقوم  نیرتهب  زا  يرادازع  سلاجم 
ياههویم زا  ناوتیم  یباداش  طاشن و  بسک  رب  هوالع  نآ ، رد  شدرگ  اـب  هک  دـندومرف  هیبشت  زبسرـس  تخردرپ و  یغاـب  هب  ار  هظعوم 

« .دینکـشدرگ تشهب  ياـهغاب  رد  : » دـندومرف باحـصا  هـب  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  يزور  .دـش  دـنمرهب  نآ  نوگاـنوگ 
(4 «) .اهشزرا يروآدای  رکذت و  سلاجم  : » دندومرف تسیچ »؟ تشهب  ياهغاب  زا  امش  دوصقم  ادخ ، لوسر  يا  : » دنتفگنانآ

نآ زین  رتشیپ  دنچره  دوشیم ، وگزاب  اهیبوخ  یهرابرد  ياهتکن  سلاجم  نیا  رد  یتقو  هک  میاهدرکهبرجت  اهراب 
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دوخ رداـم  ردـپ و  هب  رتـشیب  ـالثم  زور  نآ  دـنکیم و  تیوقت  نآ  نتـسبراکهب  رد  ار  اـم  یهزیگنا  يروآداـی ، نیا  میتسنادـیم ، ار  هتکن 
هب نینچمه  .میربیم  نوریب  ار  نآ  میاهتشاد ، لزنم  رد  یهانگ  یهلیـسو  رگا  ای  مینکیم  دروخرب  رتهب  نامرـسمه  اب  ای  میراذگیم  مارتحا 

.میرامگیم تمه  میاهدش  نآ  يدنمشزرا  هجوتم  یسلاجم  نینچ  رد  میاهدوب و  ربخیب  نآ  شزرا  تیمها و  زا  هک  يراک  ندادماجنا 
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ملاع دنمشزرا  ياهوگلا  اه و  تیصخش  نیرتزاتمم  اب  ییانشآ  .4 - 5

تسا يزاسناسنا  يامنهار  رسارس  هک  - نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  رثؤم  مهم و  رایـسب  وگلا  نتـشاد  يونعم ، دشر  لامک و  هار  رد 
زا سپ  .دـنکیم  یفرعم  وـگلا  ناوـنع  هـب  ار  مالـسلاهیلع )  ) مـیهاربا ترـضح  ناـشیا  زا  سپ  و  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلــص   ) مرکا ربماـیپ  -

دنمـشزرا ییاهوگلا  ناـشیا  بتکم  نادرگاـش  ناـنآ و  ناوریپ  ترـضح و  نآ  موصعم  نانیـشناج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـساربمایپ
ياهلزنم ندومیپ  مسر  هار و  مه  دنوشیم و  قیوشت  تالامک  بسک  هب  مه  نانآ  لاححرش  ندینش  ندید و  اب  مدرم  هک  دنیآیم  رامشهب 

.دنزومآیم دننیبیم و  ار  لامک 

، ناوـج لاـسنایم ، درمریپ  نآ  رد  هـک  تـسا  يریظنیب  لـماک و  ياـهوگلا  یهعوـمجم  نایدـیزی  لـباقم  رد  ینیـسح  ناوراـک  درکلمع 
.دوشیم هدهاشم  ردارب  رهاوخ و  رهوش و  نز و  ردام ، ردپ و  رسپ ، رتخد و  درم ، نز و  كدوک ، ناوجون ،

ار اهـسرد  نیرتهب  اهوگلا  نیا  زا  دـنک و  باختنا  ار  دوخ  بسانم  ياهوگلا  دـناوتیم  دـشاب ، هک  اههاگیاج  نیا  زا  کـی  ره  رد  ناـسنا 
، ادخ تجح  زا  تعاطا  يزیتس ، ملظ  يرازگرکش ، ربص ، تعاجش ، دنوادخ ، رما  لباقم  رد  میلست  اضر و  تیدوبع ، ياهسرد  دریگب ؛
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رد ریسم  هب  کمک  اهشزرا ، يدنبهقبط  راثیا ، ادخ ، تجح  ادخ و  هب  هناصلاخ  تبحم  قشع و  نآ ، ياهقرب  قرز و  ایند و  هب  ییانتعایب 
یهمه دنزرف و  لام و  ناج و  ندرکادف  هرخالاب  ادخ و  نمـشد  لباقم  رد  ندرواین  وربا  هب  مخ  یهلا ، هفیظو  ماجنا  ادخ و  هار  ندومیپ 

انشآ اهـشزرا  نیا  اهوگلا و  نیا  اب  ناسنا  هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  يرادازع  سلاجم  رد  يرآ ، .دوبعم  ياضر  هار  رد  یتسه 
.درادرب یساسا  يدج و  ییاهماگ  دهن و  ياپ  ریسم  نیا  رد  مه  وا  هک  دوشیم  ممصم  دوشیم و 
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نارگمتس ناملاظ و  اب  هزرابم  قح و  زا  عافد  یعون  .5 - 6

مه هفوک  لها  هب  باطخ  دندرک و  مالعا  ملظ  لطاب و  اب  هزرابم  قح و  ییاپرب  ار  دوخ  فده  ادتبا  نامه  زا  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما 
گرم و نامیااب ، ِناسنا  یعضو  نینچ  نیا  رد  هک  تسا  راوازس  دوشیمن ؟ یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  دینیبیمن  ایآ  : » دندومرف

تلذ يراوخ و  زج  ار  نارگمتـس  اب  یگدنز  منیبیمن و  یتخبـشوخ  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  يرآ ؛ .دنک  وزرآ  ار  ادـخ  اب  تاقالم 
(5 «) .منادیمن

لطاب اـب  هزراـبم  هب  وا  باـکر  رد  هک  یناـفکرب  ناـج  تکرح و  نیا  ياوشیپ  زا  نتفگ  نخـس  یتکرح و  نینچ  یهراـبرد  وگو  تفگ 
لقتنم دعب  ياهلـسن  هب  ار  تداهـش  هزرابم و  گنهرف  دنکیم و  هدنز  هعماج  رد  ار  ملظ  هب  ندادن  نت  متـس و  اب  هزرابم  حور  دنتخادرپ ،

موصعم ناـماما  ببـس  نیمه  هب  تسا ؛ تقیقح  قح و  زا  عاـفد  یعون  نارگمتـس و  ناـملاظ و  اـب  هزراـبم  زا  یـشخب  نیمه ، دـنکیم و 
دوخ رـصان  روای و  ناونع  هب  دـناهدوب ، تازرابم  اهتداشر و  نیا  یهدـننکوگزاب  بدا  رعـش و  ناـبز  اـب  هک  یناـسک  زا  مالـسلاهیلع ) )

.دناهدرکدای

( مالسلاهیلع  ) یلعنبنیسح يارب  ِلبعِد ، يا  : » دندومرف دوب - هعیش  دهعتم  هتسجرب و  نارعاش  زا  هک  « - ِلبعِد  » هب مالسلاهیلع )  ) اضر ماما 
؛ ییام رگشیاتس  روای و  ياهدنز  ات  وت  وگب ؛ هیثرم 

ص:21

؟ يرادازع www.Ghaemiyeh.comارچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


(6 «) .نکم یهاتوک  ام  يرای  رد  یناوتیم  ات  سپ 

رد نتـسیرگ  هدـش و  اپرب  يزیتسملظ  تلادـع و  قح و  هار  رد  نادـهاجم  نازراـبم و  زا  لـیلجت  يارب  هک  یـسلاجم  رد  تکرـش  يرآ 
ره رد  نارگدادیب  ناملاظ و  هب  رادـشه  یعون  اهـشزرا  نآ  ندرکهدـنز  رب  هوالع  ناشیا ، اب  یهارمه  يدردـمه و  نانآ و  ياهتبیـصم 

نشخ طیارش  رد  : » هنازرف ملاع  نآ  لوق  هب  .میهدیمن  متس  هب  نت  زگره  مالسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح ناوریپ  ام  هک : تسا  ینامز  رـصع و 
گنج نالعا  قح و  لها  هورگ  هب  یگتسباو  مالعا  یعون  ادهش  رب  ندرکهیرگ  هب  رهاظت  ندرک و  تکرش  اهینیـسح  بزح  رد  يدیزی 

؛ تسا تکرح  کی  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح يرادازع  هک  تساـجنیا  .تسا  یگتـشذگدوخ  زا  یعون  تقیقحرد  لـطاب و  هورگ  هب 
(7 «) .تسا یعامتجا  یهزرابم  کی  تسا و  جوم  کی 
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6 ناشیا زا  تعاطا  و  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم رگید  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ادتقا  .6 - 7

مرکا ربمایپ  صخـش  درک ، وگزاب  ار  وا  ياهتبیـصم  تخیر و  کشا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  رب  مالـسا  ياـیند  رد  هک  یـسک  نیلوا 
هناخ رد  هشیاع و  لزنم  رد  هملس ، ما  لزنم  رد  ترضح ، نآ  تدالو  زور  هلمج  زا  يددعتم  دراوم  رد  هک  دندوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

بئاصم نآ  دندرک ، لاؤس  ار  تلع  یتقو  دنتخیریم و  کشا  دنتشاد ، شوغآ  رد  ار  زیزع  نیسح  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع )  ) یلع ماما 
سلاجم رتمک  هک   - ننست لها  یتح  هک  تسا  نیا  بلاج  هدرک و  تبث  ار  دراوم  نیا  خیرات  هناتخبشوخ  .دندومرف  يروآدای  ار  تخس 

ياملع ناگرزب و  زا  هک   - ینیما یهمالع  موحرم  .دـناهدومن  لقن  ار  رابخا  نیا  ناشربتعم  ياـهباتک  رد  دـننکیم - اـپرب  ینیـسح  يازع 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ يرادازع  دروم  تسیب  زا  شیب  باتک  نآ  رد  انتّنُـس .» اُنتَریـس و  » مان اب  تسا  هتـشون  یباتک  دیآیم - رامـشهب  هعیش 

دیاوزلا عمجم   » و یمزراوخ » لـتقم   » دـننام ننـست  لـها  ربـتعم  ياـهباتک  زا  ار  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح ناـشزیزع ، متاـم  رد  هلآو )
.تسا هدرک  يروآعمج  یمتیه »

هب نیمزرس  نیا  زا  روبع  ماگنه  .درک  رذگ  البرک »  » زا شنارای  زا  نت  ود  اب  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما میناوخیم : خیرات  رد  نینچمه 
شنامشچ شنارای  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  دای 
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(8 «) .دوشیم هتخیر  ناشیاهنوخ  اجنیا  تسا و  نانآ  ندنکفا  راب  لحم  اجنیا  : » دومرف سپس  .دش  نایرگ 

، دوب هدنام  البرک  یهعقاو  هب  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  يرآ ،
هب دـنزیریم ، کشا  دـننکیم و  يرادازع  ناراوگرزب  نآ  دای  هب  هک  یناسک  سپ  .دـندرک  دای  نآ  زا  دـنتخیر و  کـشا  تبیـصم  نآ  رب 

.دناهدرک ادتقا  دناهدومن  يرادازع  البرک  یهعقاو  زا  سپ  هک  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم رگید  هب  نینچمه  ناشیا و 

: دییامرف هجوت  ریز  یهنومن  هس  هب 

اههناخ رد  دهدیم  روتـسد  دـنورب ، البرک  رد  ادهـشلادیس  ترایز  هب  اروشاع  زور  دـنناوتیمن  هک  یناسک  هب  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما  . 1
دـنیامن و شرافـس  يراوگوس  یهماقا  ازع و  سلجم  نیا  رد  تکرـش  هب  مه  ار  هناخ  لها  دـننک و  هبدـن  هیرگ و  (ع) نیـسح ماما  يارب 

(9  ) .دنیوگب تیلست  مه  هب  دنسریم ، رگیدکی  هب  نوچ 

رعش ادهشلادیس  گوس  رد  میارب  دندومرف  ترضح  .مدیسر  ترضح  نآ  تمدخ  : » دیوگیم ( 10 () (ع قداص ماما  ناتسود  زا  یکی  . 2
دزن هک  هنوگنامه  دینکیم و  یناوخرعش  ناتدوخ  يارب  هک  هنوگنامه  هکلب  هن ؛ روطنیا  هن  : » دندومرف ترضح  .مدناوخ » زین  نم  .ناوخب 

(11 «) .یناوخیم هیثرم  ادهشلادیس  ربق 
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همه دنتـسشن و  هدرپ  فرط  نآ  مه  ناـنز  دـندرک ؛ بصن  ياـهدرپ  .ناوخب » هیثرم  : » دـندومرف لـِبعِد  هب  مالـسلاهیلع )  ) اـضر ماـما  . 1
(12) .دنتسیرگ
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ادخ دزن  ندش  بوبحم  .7 - 8

، دـشاب رتربتعم  رتدـمآراک و  رتمهم و  درف  هچره  هتبلا  دـشاب و  هجوتدروم  بوبحم و  زیزع و  دراد  تسود  یناـسنا  ره  یعیبـط  روطهب 
لباقم رد  نازابرـس  ملعم ، لباقم  رد  نازومآ  شناد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دوشیم  رتشیب  وا  رظن  رد  ندش  بوبحم  هب  ناسنا  یهقالع 

دایز ناسنا  تفرعم  یهاگآ و  یتقو  اما  دنـشاب ؛ رتزیزع  رتبوبحم و  هچره  دـنراد  تسود  هرادا  سیئر  لباقم  رد  نادـنمراک  هدـنامرف و 
گرم و اـنغ ، رقف و  تلذ ، تزع و  تسا و  ناـسنا  کـلام  قلاـخ و  هک  تـسوا  تسادـخ ؛ تـسد  اـهراک  یهمه  دوـشیم  هجوـتم  دـش 

دنک هدارا  وا  رگا  درک ؛ بلج  ار  وا  تیاضر  دـش و  بوبحم  وا  دزن  ات  درک  شـالت  دـیاب  سپ  تسوا ؛ تسد  رد  همه  همه و  یگدـنز ،
نیا زا  دنناوتیمن  ملاع  یهمه  دـنزب  نیمز  رب  ار  یـسک  دـنک  هدارا  رگا  دـنروایب و  نییاپ  ار  وا  دـنناوتیمن  ملاع  یهمه  دَرب  الاب  ار  یـسک 

.دننک يریگولج  طوقس 

؟ دش بوبحم  وا  دزن  دوشیم  هنوگچ  اما 

نیـسح ماما  هب  تدارا  راهظا  هب  ناوتیم  دـنکیم  ادـخ  بوبحم  رایـسب  ار  ناسنا  هک  ییاهراک  زا  راـگدرورپ ، زا  تعاـطا  اوقت و  زا  دـعب 
ناتـسود و تسادـخ و  بوبحم  ترـضح  نآ  هک  ارچ  درک ؛ هراشا  سلاجم  نیا  رد  تکرـش  ازع و  سلاجم  لیکـشت  و  مالـسلاهیلع ) )

نیا اب  مه  وا  نادنمتدارا 
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دنوادـخ نیـسح ؛ زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .دـنوشیم  ادـخ  بوبحم  تبحم ، راهظا 
(13 «) .دراد تسود  دشاب ، نیسح  رادتسود  هک  ار  سکره 

ارم دوجو  ماـمت  نیـسح  نسح و  تبحم  : » تفگیم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر هک  مدینـش  : » دـنیامرفیم (ع ،) یلع نینمؤـملاریما 
(14  «) .دشاب نانآ  تسود  هک  ار  هکره  مرادب  تسود  مرادب و  تسود  ار  ود  نیا  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  تسا و  هتفرگارف 

.دنکیم ادخ  يایلوا  ادخ و  بوبحم  ار  ناسنا  دراد - ترضح  نآ  اب  یتسود  زا  تیاکح  هک  ( - (ع نیسح ماما  يارب  يرادازع 

ینعی ( 15 «) .تسا مالـسلاهیلع )  ) نیـسح رادازع  شاداپ  رادـهدهع  دوخ  دـنوادخ  : » میناوخیم تایاور  رد  هکنیا  هجوت  بلاـج  یهتکن 
.دریگیم هدهع  هب  دوخ  ار  وا  شاداپ  هک  دوشیم  دونشخ  نیسح  راوگوس  زا  يردق  هب  دنوادخ 
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(ع) نیموصعم اب  دنویپ  یتسود و  راهظا  .8 - 9

ار يرگید  تقیقح  هب  یـسک  رگا  .درک  تباـث  ار  یتسود  ناوتیمن  اـعدا  فرح و  اـب  هنرگو  دـشاب ، هتـشاد  ياـهناشن  دـیاب  یتـسود  ره 
نوزحم وا  مغ  رد  داش و  وا  يداش  رد  دهد و  ماجنا  ار  وا  ياههتـساوخ  دناوتیم  ات  دناجنرن ؛ دوخ  زا  ار  وا  دـنکیم  شالت  دراد ، تسود 

.دشاب تحاران  و 

نیموصعم نانخـس  رد  هکناـنچ  دـشاب ؛ هتـشاد  يدومن  اـم  راـتفگ  راـتفر و  رد  دـیاب  مه  مالـسلاهیلع )  ) تیب لـها  اـب  دـنویپ  یتـسود و 
.دنک تباث  ار  یتسود  نیا  دوخ  راتفر  اب  دیاب  تیب  لها  تسود  هک  هدش  نایب  تقیقح  نیا  حضاو  ياهنوگ  هب  مالسلاهیلع ) )

سپ دـشاب ؛ مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  قاتـشم  دـیاب  تسام ، یقیقح  تسود  سکره  : » دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما 
(16 «) .میسانشیم تیب  لها  رادتسود  ناونع  هب  ار  وا  تینما ،) تاناکما و  نتشاد  لاحرد   ) دنک ترایز  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح سکره 

ات دورن ، مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  تینما ) تاناکما و  نتـشاد  لاح  رد   ) سکره : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
(17 «) .تسین ام  نایعیش  زا  شرمع  رخآ 

هآ و کشا و  سلاجم و  نآ  رد  تکرش  يرادازع و  سلاجم  لیکشت  درک  اعدا  ناوتیم  ساسا  نیمهرب 
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نیموصعم هک  روط  نامه  تسا ؛ یتسود  نیا  ياـههناشن  نیرتهب  زا  مالـسلاهیلع )  ) تیب لـها  يراوگوس  ماـیا  رد  متاـم  نزح و  راـهظا 
يرادازع زا  ترضح  هب  هک   - ناشناتسود زا  یکی  هب  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  .دناهدومرف  هراشا  یتلالد  نینچ  هب  دوخ  مالسلاهیلع ) )

یتسه ام  نارادازع  زا  وت  وت ؛ مشچ  کشا  رب  ادخ  تمحر  : » دندومرف داد - ربخ  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تبیـصم  رب  دوخ  یهیرگ  و 
(18 «) .دنتسه نیگمغ  ام  هودنا  مغ و  رد  داش و  ام  يداش  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  و 

هودنا مغ و  رد  یشاب ، ام  تاجرد  بتارم و  رد  ام و  اب  تشهب  رد  يراد  تسود  رگا  : » دندومرف بیبش  رسپ  هب  مالسلاهیلع )  ) اضر ماما 
(19 «) .شاب داش  ام  يداش  رد  تحاران و  نوزحم و  ام 

تابثا و ار  دوخ  تبحم  یتسود و  ناشروضح  اب  مالـسلاهیلع ،)  ) تیب لها  سلاجم  رد  ناگدننکتکرـش  ینیـسح و  نارادازع  نیارباـنب 
.دننکیم مالعا 
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(ع) نیموصعم ياعد  تیاضر و  بلج  .9 - 10

نیا هب  مه  ار  ناشنایعیش  ناتسود و  دندرکیم ، يرادازع  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يارب  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم
رگیدکی هب  وگزاب و  ار  ناشیا  نانخـس  فراعم و  مه  ییامهدرگ ، سلاجم و  لیکـشت  اب  دنتـساوخیم  نانآ  زا  دـندرکیم و  هیـصوت  رما 

قداص ماما  .دندومرفیم  لاؤس  رما  نیا  هب  تبـسن  ناشناتـسود  زا  یهاگ  دنزادرپب و  تبیـصم  رکذ  يرادازع و  هب  مه  دننک و  يروآدای 
هنوگ نیا  : » دندومرف ترضح  .يرآ » : » تفگ دییوگیم »؟ نخس  ثیدح و  دینیشنیم و  مه  رود  ایآ  : » دندیـسرپ لضف  زا  مالـسلاهیلع ) )
هگن هدنز  ار  ام  مارم ] هار و  و  رما [  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  .دـیرادب  هدـنز  ار  ام  تماما ]  ] رما سپ  مراد ؛ تسود  ار  سلاجم 

(20 «) .دراد

هک تسا  یهلا  ياهتیـصخش  نآ  ياهاعد  تسا ، ناشناتـسود  زا  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم تیاضر  يدونـشخ و  یهناشن  هک  یتاکن  زا 
ناراوگرزب نآ  يدونـشخ  زا  ربخ  هکنیا  رب  هوالع  اهاعد  نیا  تسا  یهیدـب  .دنتـشادیم  راهظا  ندرک  اـعد  اـب  ار  دوخ  تیاـضر  یهاـگ 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  دـنموربآ  نمؤم و  صخـش  زا  یهاگ  هک  ام  .تسه  زین  ناشناتـسود  يارب  دـشر  تکرب و  ریخ و  یهیام  دـهدیم ،
دوخ دراد  اج  .میوشیم  دنسرخ  هدرک ، اعد  ام  قح  رد  یبوخ  تسود  میوش  ربخ  اب  رگا  مینکیم و  اعد  ياضاقت 
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مینک يراک  میهد و  رارق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  نیرتدنموربآ  نیرتبوبحم و  ملاع و  ياهتیصخش  نیرتگرزب  ياعد  ضرعم  رد  ار 
نیسح ماما  يارب  يرادازع  نیمه  دنکیم ، ناسنا  بیـصن  ار  يراختفا  نینچ  هک  يدراوم  زا  یکی  .ددرگ  ام  لاح  لماش  نانآ  ياعد  هک 

.تسا سلاجم  نیا  رد  تکرش  ای  ترضح و  نآ  مان  هب  یسلاجم  لیکشت  و  مالسلاهیلع ) )

اعد نم  وگب  ناسرب و  مالس  نم  ناتسود  هب  : » دندومرف دوب  - ترضح  ناتسود  زا  یکی  هک   - یقر دوواد  هب  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما 
نیا رد  هک  دـنک ؛ وگو  تفگ  ام  فراعم  نانخـس و  یهرابرد  دنیـشنب و  رگید  درف  اب  هک  ددرگ  یـسک  لماش  یهلا  تمحر  هک  منکیم 

(21 « ) .دنکیم رافغتسا  بلط  ناشیارب  هک  تسا  ياهتشرف  نانآ  عامتجا  رد  موس  درف  تروص 

اهنآ ياهکشا  هک  ار  ناگدید  نآ  ایادخ  : » دندومرفیم اعد  نینچ  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  ناراوگوس  نارئاز و  يارب  رگید  یتقو  رد  و 
هار رد  هک  ار  ییاههلان  اهدایرف و  نآ  هتـشگ و  نالان  هتخوس و  ام  رطاخ  هب  هک  ار  ییاهلد  هدـش و  يراج  ام  رب  هفطاـع  محرت و  هار  رد 

(22 « ) .هدبرارق تمحر  دروم  تسا ، هدوب  ام 
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ترضح نآ  نارای  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تامحز  زا  رکشت  یسانش و  قح  .10 - 11

رد دوخ  ترطف  مکح  هب  یناسنا  ره  هکلب  تسا ، ینید  ینآرق و  يروتـسد  اهنت  هن  ناسحا ، تبحم و  لباقم  رد  يرازگـساپس  رکـشت و 
ناربج دناوتب  دوش و  وا  هب  یناسحا  سکره  : » دنیامرفیم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .تسا  رازگـساپس  تبحم ، یبوخ و  لباقم 

نآ زا  عقاو  رد  دیاتـسب ، ار  یناسحا  هک  یـسک  اریز  دنک ؛ شیاتـس  ینادردق و  نآ  زا  دیاب  دناوتن ، رگا  دنک و  یفالت  ار  نآ  دیاب  دنک ،
(23 « ) .تسا هدرک  یساپسان  دریگب ، هدیدان  ار  یکین  سکره  تسا و  هدرک  يرازگساپس 

فیصوت لباق  دنراد ، مالسا  ملاع  هژیو  هب  تیناسنا  ملاع  رب  ترضح  نآ  صالخااب  نارای  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  هک  یگرزب  قح 
ات داد  وت  هار  رد  ار  دوخ  كاـپ  نوخ  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  : » مییوگیم ملاـع  راـگدرورپ  هب  باـطخ  نیعبرا  تراـیز  رد  .تسین 

(24 «) .دناهرب یهارمگ  زا  یشان  ینادرگرس  ینادان و  لهج و  زا  ار  تناگدنب 

نایدیزی دیزی و  اریز  تسا ؛ ترضح  نآ  نارای  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  نویدم  اهشزرا  یهمه  یگدازآ و  نیدت ، تیناسنا ، يرآ ؛
تسین ام  ناوت  رد  ناسحا  نآ  ناربج  هک  لاح  درک و  رکشت  ناسحا  نیا  زا  دیاب  سپ  دندوب ؛ هتـسب  اهنیا  یهمه  يدوبان  هب  تمه  رمک 

قبط دیاب  مکتسد 
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، رفـص مرحم و  تشادگرزب  يرادازع و  سلاجم  نیا  .مینک  شیاتـس  ینادردـق و  نآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یهدومرف 
.تسا ینادردق  رکشت و  نیا  زراب  قادصم 
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نآ تارمث  زا  يدنم  هرهب  لد و  رد  ینیسح  قشع  لاهن  ندنارورپ  .11 - 12

ناشلد ِنیمز  هک  اهنامه  دـناشفایم ؛ شیوخ  ناگدـنب  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرذـب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  هب  هقـالع  قشع و 
.دناهتساریپ اهتفآ  زا  ار  ناشدوجو  یهعرزم  تسا و  يرادربهرهب  یهدامآ 

وا ترایز  هب  هقالع  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح یتسود  دهاوخب ، ار  وا  ریخ  دنوادخ  هک  سکره  : » دناهدومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
يرما ندـش ، بلقنم  شیاهتبیـصم  دای  زا  ندوب و  وا  یهتفیـش  و  مالـسلاهیلع )  ) ادهـشلادیس یتسود  سپ  ( 25 «) .دزادـنایم شلد  رد  ار 

ترارح و مالـسلاهیلع )  ) نیـسح تداهـش  زا  : » دـندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر هکناـنچ  تسا ، یهلا  ياهیدـه  ییادـخ و 
(26 « ) .دوشیمن شوماخ  درس و  زگره  هک  تسا  نانمؤم  ياهلد  رد  ییامرگ 

گرزب یهیدـه  نیا  نادردـق  هک  ار  یناسک  شاداپ  دوخ  دـنوادخ  تسا و  یهلا  ياهیدـه  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  قشع  يرآ ؛
رب ینابرهم  تمحر و  رـس  زا  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دـندومرف هلآو  ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  اـجنآ  اـت  دـهدیم ؛ دنـشاب ،

(27 «) .دتسرفیم دورد  نیسح  نارادازع 
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نیع رد  مییوگ و  رکـش  هدناشفا ، نامدوجو  یهعرزم  رد  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح تبحم  رذـب  هک  ار  یهلا  فطل  نیا  دـیاب  ام  نونکا 
فادها زا  نتفگنخـس  ازع و  سلاجم  ییاپرب  هک  تساجنیا  .میـشوکب  نآ  ندناشن  راب  هب  ندنارورپ و  رد  مییامن و  تبقارم  نآ  زا  لاح 

.دیامنیم يرای  فیاظو  نیا  ماجنا  رد  ار  ام  وا  متام  رد  نتخیر  کشا  ترضح و  نآ  ياهنامرآ  و 
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ناهانگ ندش  هدوشخب  .12 - 13

ایند و مسج و  حور و  رب  یگرزب  ياهتراسخ  ناوارف و  ياهنایز  ملاع ) راگدرورپ  زا  ینامرفان  مالک  کی  رد   ) دنـسپان تشز و  لاـمعا 
، ندش ریذپانقح  اعد ، ندشن  باجتسم  تمعن ، بلـس  لد ،) ندش  تخـس  یمحریب و   ) بلق تواسق  دننام  دنکیم ؛ دراو  ناسنا  ترخآ 
رد يریگرد  فالتخا و  ناراب ، عطق  الب ، ندـش  لزان  بشزامن ، راگدرورپ و  اـب  وگو  تفگ  زا  ندـشمورحم  يزور ، عطق  ندـشمک و 

ندش هاتوک  ییوربآیب ، ییاوسر و  ترخآ ، ایند و  رد  ینامیـشپ  هقباسیب ، ياهیراتفرگ  یهلا ، نعل  مشخ و  تمایق ، رد  یلطعم  هداوناخ ،
ياهناسنا ندش  طلـسم  اهیرامیب ، یخرب  بارطـضا ، یناشیرپ و  مغ و  هعماج ، رد  یمومع  رقف  هلزلز ، لثم  یعیبط  ثداوح  یخرب  رمع ،

....و درف  هعماج و  رب  حلاصان  رورش و 

ناهانگ يوشوتـسش  هبوت و  رکف  هب  ار  ناسنا  اـهتفآ  اهررـض و  نیا  هب  هجوت  .تسا  راـبنایز  یـسب  راـگدرورپ  یناـمرفان  هاـنگ و  يرآ ؛
رد تکرـش  تساهنآ ، ناربج  ددصرد  نامیـشپ و  دوخ  ياهاطخ  زا  هک  یناسنا  يارب  يزاسکاپ  نیا  ياههلیـسو  نیرتهب  زا  دزادنایم و 

لثم رب  ناگدـننکهیرگ ، دـیاب  : » دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) اضر ماـما  هک  تسوا  تبیـصم  رد  هیرگو  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  يازع 
نیسح
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رب رگا  : » دندومرف بیبش  رسپ  هب  ترضح  نآ  زین  و  ( 28 «) .درادیمرب ناسنا  شود  زا  ار  گرزب  ناهانگ  راب  وا  رب  هیرگ  اریز  دننک  هیرگ 
سپ دیاب  هتبلا  ( ) 29 «) .دشخبیم ار  تناهانگ  دنوادخ  دش ، يراج  تاهنوگ  رب  کشا  هک  نیمه  یتخیر ، کشا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح

(30) .دندومرف لیضف  هب  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  ار  هدعو  نیمه  .دنامب ) یقاب  یکاپ  نیا  ات  درک  شالت  نیا  زا 

هک نیا  هن  تسا  منهج  شتآ  ترخآ و  باذع  ربق ، راشف  دـننام  تبوقع  شـشخب  ناهانگ ، شـشخب  زا  دوصقم  تسادـیپ  هتفگان  هتبلا 
هدز مدرم  هب  هک  ار  یتاراسخ  دـیاب  تسا  هبوت  ددـصرد  هک  یـسک  سپ  .دوش  هدیـشخب  مه  مدرم  یهدـش  لامیاپ  قوقح  مدرم و  لام 

.دنک یضار  دوخ  زا  ار  قح  نابحاص  ناربج و 
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ترخآ ایند و  رد  نطاب  يافص  یکاپ و  .13 - 14

لاثم ناونعهب  .دـنراد  رگیدـکی  هب  يداـیز  ياهتهابـش  ناـسنا  يدوجو  ِدـُعب  ود  نیا  حور و  مسج و  زا  بکرم  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
نامه تسافـص ؛ یگزیکاپ و  اهتهابـش  زا  یکی  .دنراد  یگدرـسفا  طاشن و  فعـض ، توق و  يرامیب ، یتمالـس و  ود  ره  حور  مسج و 

مه ناسنا  حور  دـنکیم ، هزیکاپ  طاشناب و  باداش و  ار  دوخ  مسج  حـیرفت  شزرو و  اب  زین  وشوتـسش و  مامحتـسا ، اب  ناـسنا  هک  هنوگ 
ملظ یـسک  هب  دـهاوخیمن ؛ دـب  یـسک  يارب  تسین ؛ اـهیگدولآ  لاـبند  هب  هزیکاـپ  حور  بحاـص  .دراد  يزاـسکاپ  وشوتـسش و  هب  زاـین 
رازبا دـناهدرک و  هیـصوت  نطاب  حور و  نتـشادهگنهزیکاپ  ندومنکاپ و  هب  ار  ام  هراومه  ام  ینید  ناـیاوشیپ  ببـس  نیمه  هب  .دـنکیمن 

نآ زا  .دریگیم » راگنز  نهآ  دننامه  امش  ياهلد  : » دندومرفیم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  الثم  دناهتخومآ ؛ ام  هب  ارنآ  فلتخم 
(31 «) .نآرق توالت  اب  : » دندومرف .دیشخب  الج  ناوتیم  هنوگچ  ار  لد  دندیسرپ  ترضح 

نیــسح ماـما  سلاـجم  رد  تکرــش  ترخآ ، اـیند و  رد  لد  تیناروـن  نطاـب و  يافــص  نتفاــی  يارب  اــههار  نیرترثؤـم  نیرتـهب و  زا 
دای ام  ياهتبیصم  زا  سکره  : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) متـشه ماما  .تسا  ترـضح  نآ  ياهتبیـصم  رد  نتخیر  کشا  و  مالـسلاهیلع ) )

ار نارگید  دنک و  هیرگ  دوخ  دیامن و 
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هدنز ام  یهریـس  تنـس و  نانخـس و  ام و  دای  نآ  رد  هک  دنیـشنب  یـسلجم  رد  سکره  دوب و  دهاوخن  نایرگ  تمایق  زور  رد  دنایرگب ،
(32 «) .دوب دهاوخ  طاشناب  هدنز و  وا  حور  بلق و  دریمیم ، اهلد  هک  يزور  رد  دوش ،

.دشاب نینچ  ایند  رد  هک  دراد  نشور  لد  نطاب و  يافص  ترخآ  رد  یسک  تسا  یهیدب 
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نامیا هناشن ي  .14 - 15

اـضر ماـما  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنکیم ؛ قیدـصت  دـییأت و  ار  نآ  ناـسنا  راـتفر  مـالعا و  ار  نآ  ناـبز  هـک  تـسا  ینورد  يرواـب  ناـمیا ،
اب ینامیا  نیمارف  هب  ندومن  لمع  نابز و  هب  فارتعا  رارقا و  بلق ، لد و  نتـشاد  رواب  زا  تسا  ترابع  نامیا  : » دـندومرف مالـسلاهیلع ) )

(33 «) .حراوج اضعا و 

نیا زا  ددرگ ؛ راکـشآ  ناسنا  راتفگ  راتفر و  رد  نامیا  تخرد  یهویم  دـیاب  تسین و  یفاک  ندرک  نامیا  ياعدا  نابز  هب  اهنت  نیارباـنب 
.تسا ناسنا  نامیا  لوصحم  اهنآ  زورب  دوجو و  هک  هدش  نایب  تایاور  نآرق و  رد  نمؤم  ناسنا  يارب  یفلتخم  ياههناشن  ور 

(34) .تسادخ هار  رد  ینمـشد  ادـخ و  هار  رد  یتسود  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یهدومرف  هب  نامیا ، ياهناشن  نیرتمهم  زا   
نیـسح ماما  هک  اجنآ  زا  دراد و  ادخ  هب  نامیا  تقیقح ، هب  درادـیم ، نمـشد  ار  ادـخ  نانمـشد  تسود و  ار  ادـخ  ناتـسود  هک  یناسنا 

راتفر و رد  نآ  راثآ  هک   - ناشیا هب  هقالع  قشع و  دنتسه ، ادخ  ناتـسود  نیرتبوبحم  ادخ و  یگدنب  رهاظم  نیرتلماک  زا  مالـسلاهیلع ) )
زیزع نیسح  : » دندومرف مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما  میناوخیم  تایاور  رد  .تسادخ  هب  نامیا  یهناشن  نیرتهب  دوخ  ددرگیم - ادیوه  راتفگ 
دوخ ناماد  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ترضح  .دمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر فرط  هب  دوب ، لاسدرخ  یلفط  هک  یلاح  رد 
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رقاب ماما  .دوشیمن » درـس  زگره  هک  تسا  نانمؤم  لد  رد  يزوس  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح تداهـش  زا  اـنامه  : » دـندومرف هاـگنآ  دـناشن ؛
یهتشک نآ  يادف  مردپ  : » دندومرف راهظا  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  دوخ  قشع  هنوگنیا  دوخ  نخـس  یهمادا  رد  مالـسلاهیلع ) )

وا رب  هکنیا  رگم  دنکیمن  دای  ار  وا  ياهتبیصم  ینمؤم  چیه  : » دندومرف تسیچ ؟ ریبعت  نیازا  دوصقم  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  .کشا »
.دنتسه اراد  ار  نامیا  مهم  ياههناشن  زا  یکی  ترضح  نآ  سلاجم  رد  ناگدننکتکرش  ینیسح و  نارادازع  نیاربانب  ( 35 «) .دیرگب

(36 «) .دزیر کشا  هک  نآ  زج  دنکن ، دای  ارم  ینمؤم  چیه  مکشا ؛ یهتشک  نم  : » دناهدومرف دوخ  مه  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما 
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ناوارف شاداپ  .15 - 16

- تسا نیعمان  مه  نآ  رادـقم  هک   - دوخ رمع  تصرف  رد  سکره  تسا و  ترخآ  يارب  هشوت  داز و  نتخودـنا  تراـجت و  رازاـب  اـیند 
ره زا  هک   - كریز نمؤم و  ياهناسنا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ یقاـب  ناـهج  رد  وا  يدـبا  یگدـنز  یهیامرـس  ناـمه  دـنک ، بسک  هچره 

.دشاب رتدنمشزرا  رگید  ملاع  رد  هک  دنتسه  ییاهراک  لابندهب  دنیوجیم - هرهب  دوخ  يونعم  یهلا و  ياهفده  هب  ندیسر  يارب  یتصرف 

.میباییم مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يازع  سلجم  ییاپرب  زا  رتتکرب  ریخرپ و  ار  یلمع  رتمک  دنسپادخ  بوخ و  ياهراک  یهمه  نیب  رد 
یمارگ نادناخ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبحم  راهظا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ملع ، يریگارف  سلاجم ؛ نیا  رد 

.دراد دوجو  یگمه  ...و  نانمؤم  زا  ییاریذپ  ماعطا و  ملاظ ، لباقم  رد  يریگههبج  مولظم ، زا  تیامح  مالعا  ناشیا ،

نیارد .تساهـشاداپ  نیا  عومجم  لداعم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يازع  سلجم  ییاـپرب  دراد و  یـشاداپ  نیواـنع  نیا  زا  مادـکره 
سک نآ  : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  هک  تسا ؛ هدـشهتفرگرظن  رد  حـیبست  رکذ و  شاداپ  ندیـشکسفن  يارب  یتح  سلاجم 

شاداپ شندیشک  سفن  تسا ؛ تحاران  هتفر  ام  رب  هک  یملظ  زا  نوزحم و  ام  مغ  رد  هک 
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(37 «) .دراد تدابع  باوث  شندروخ  هصغ  حیبست و 

ششخب تشهب و  دنایرگیم ، ار  نارگید  يرعش  ندناوخ  ای  ندورس  اب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يازع  رد  هک  ار  یـسک  شاداپ  یهاگ 
(38) .دناهدومن نییعت  یهلا  ترفغم  و 

اب ناشیا  يارب  يرادازع  ترـضح و  نآ  ترایز  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  هب  تبـسن  تدارا  راـهظا  شاداـپ  تاـیاور  رد  نینچمه 
توافتم ناوارف و  ياهـشاداپ  نیا  تسا  یهیدب  ( 39) .تساهدش هدرمـش  ربارب  دیهـش  شاداپ  ادخ و  هار  رد  داهج  جح ، هرمع ، شاداپ 

یگدـنزاس رتشیب و  تخانـش  اب  يرادازع  ترایز و  هچره  دراد ؛ لمع  تیفیک  تفرعم و  نازیم  يرادازع و  ای  تراـیز  عون  هب  یگتـسب 
.دوشیم رتشیب  نآ  شزرا  دشاب ، رتلماک 

تیاور رد  یهاگ  هک  دومن  بسک  شاداپ  تلیـضف و  ناوتیم  ردـق  نآ  مالـسلاهیلع )  ) تیب لـها  يارب  يرادازع  زا  هکنیا  رخآ  یهلمج 
(40 (.«) (ع تیب لها  يازع  رد  نتخیر  کشا  زج  دومن  نییعت  شاداپ  باوث و  ناوتیم  یلمع  ره  يارب  : » تساهدش ریبعت  هنوگنیا 
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اهتجاح ندش  هدروآرب  .16 - 17

اما دزاـسیم ؛ هدروآرب  ار  شناگدـنب  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  هک  تسا  دـنوادخ  تسادـخ و  تسد  اـهراک  یهمه  هک  تسین  یکش 
فطل یگتـسیاش  رگا  یتح  دراد و  وا  هب  يرتشیب  ياطع  دـهدیم ، ماجنا  هنادنـسپادخ  يراـک  ياهدـنب  یتقو  هک  تسا  نیا  یهلا  تنس 

دـنکیم و تیانع  وا  هب  دـنوادخ  ادـخ ، يایلوا  زا  یکی  نداد  رارق  هطـساو  ای  بوخ  راک  نآ  ماـجنا  لـیلد  هب  دـشاب  هتـشادن  ار  یـصاخ 
: تساهدومرف مه  نآرق  رد  ورنیمهزا 

(41 «) ۀلیسولا هیلا  اوغتباو  »

« .دینک باختنا  دنوادخ  هب  برقت  يارب  ياهلیسو  »

هب ناوتیم  ترضح  نآ  يافواب  نارای  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  زا  رتدنمشزرا  ياهلیسو  هچ  هک  دیشیدنا  دیاب  نونکا 
ياـعد مه  ادـخیایلوا و  نیرتزیزع  هب  لـسوت  مه  ناـنمؤم ، هـب  تمدـخ  مـه  ادـخ ، ياـیلوا  زا  لـیلجت  مـه  هـک  درب ؛ دـنوادخ  هاگـشیپ 

رد تکرـش  يونعم  يدام و  ياههتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  اههار  نیرتهب  زا  ساسا  نیمه  رب  .دوش  لماش  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم
هکنیا زا  سپ  مه  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  .تسا  نادیهش  رالاس  يازع  رد  ندنایرگو  نتسیرگو  يرادازع  سلاجم 
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نآو شخبب  ار  تیمُک  ناهانگ  مامت  اراگدرورپ ! : » دندومن اعد  نینچ  وا  قح  رد  درک ، تبیـصم  رکذ  ترـضح  تمدخ  رد   (1) تیمُک
(42 «) .دوش دونشخ  یضار و  ات  امرفاطع  وا  هب  ردق 
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اهالب عفد  .17 - 18

یهرابرد هتکن  ود  هب  هجوت  اما  تسا ؛ ناسنا  یگدنز  یندـشنادج  ءزج  اهیراوگان  هدوب و  هارمه  الب  هثداح و  اب  هراومه  رـشب  یگدـنز 
.تسا يرورض  تاقافتا  نیا 

؛ تسا یهلا  ياهتمعن  زا  ناسنا  ياجبان  تسردان و  یهدافتـسا  یهجیتن  یهاگ  دراد ؛ نوگانوگ  ياهتلع  اـههثداح  هک  نیا  لوا  یهتکن 
یهتکن .تسوا  يونعم  تاجرد  نتفرالاب  ناسنا و  یگدنز  رد  لامک  دشر و  يرادیب و  بابسا  یهاگ  رـشب و  ناحتما  یهلیـسو  یهاگ 

نیب رد  اما  دزاس ؛ رود  دوخ  زا  یعیبط  نیناوق  تیاعر  لسوت و  اعد ، اب  ار  اهیراوگان  اهالب و  نیا  زا  يرایسب  دناوتیم  ناسنا  هک  نیا  مود 
ترـضح و نآ  نادـناخ  مرکا و  ربمایپ  هب  تدارا  راهظا  رـشب ، یگدـنز  زا  يونعم  يدام و  يراتفرگ  الب و  ندومن  رود  ياهرازبا  مامت 
اب ار  زور  ره  لیمک ! يا  : » دندومرف لیمک  هب  مالـسلاهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  .دراد  هژیو  یهاگیاج  دنوادخ ، ِنازیزع  نیا  زا  دادمتـسا 

ناما رد  زور  نآ  ياهالب  اهیتخـس و  زا  ات  تسرفب  دورد  ام  رب  روایب و  نابز  هب  ار  اـم  ماـن  اـمن و  لـکوت  ادـخ  رب  نکزاـغآ و  ادـخ  ماـن 
(43 «) .یشاب

لیکشت هار ، نیرتهب  دنوادخ  ِنازیزع  هب  لسوت  ياههار  نیب  رد  هک  تسا  نیا  تسام  ثحب  هب  طوبرم  هچنآ 
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فادـها و اـب  ار  مدرم  هراوـمه  دـشاب و  ادـخ  نازیزع  نآ  داـی  تارطاـخ و  میلاـعت ، یهدـننکهدنز  هک  تسا  یـسلاجم  رد  تکرـش  و 
هودنا زاربا  تدارا و  ضرع  اب  هارمه  هتبلا  دشاب ؛ یگدنز  رد  میلاعت  نآ  ندومن  هدایپ  هب  نایاش  یکمک  دنک و  انشآ  ناشیا  ياههیصوت 

رد يونعم  يدام و  يراتفرگ  الب و  ناگدـننکرود  نیرتهب  زا  یتدارا  راهظا  نینچ  يرآ ؛ .نانآ  يداش  رد  يداش  راهظا  ناـنآ و  مغ  رد 
.تسام یگدنز 

، دزیرب کشا  ام  بیاصم  رب  دـنیبب و  تبیـصم  دوش و  تیذا  ام  هار  رد  سکره  : » دـندومرف ینانخـس  نمـض  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
(44 «) .دیامرفیم رود  وا  زا  تسا ، تیذا  شجنر و  یهیام  ار  هچنآ  يراتفرگ و  یتخس و  دنوادخ 
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(ع) نیسح ماما  هژیو ي  تبحم  هجوت و  .18 - 19

خـساپ هنوگنامههب  لقاال  ای  رتهب  ار  نآ  دـنکیم ، راهظا  یتبحم  امـش  هب  یـسکهکیماگنه  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
(45 «) .دیهد

سکره زا  شیب  دنتـسه ، نآرق  هب  لمع  ياهوگلا  نیرتهب  ناملعم و  و  هدش - لزان  نانآیهناخ  رد  نآرق  هک  ( - مالـسلاهیلع  ) نیموصعم
دنهدیم شاداپ  ربارب  نیدنچ  هنامیرک و  ار  نارگید  یتسود  راهظا  تبحم و  ببس  نیمه  هب  دنتسه ؛ هدوب و  دنبیاپ  ینآرق  همانرب  نیا  هب 

.تسین فیصوت  لباق  هک  دننکیم  فطل  ناسحا و  نانچ  یهاگو 

زا سپ  دندوب ، فورعم  يراوگرزب  تمارک و  هب  زین  شیوخ  يویند  یگدنز  نامز  رد  تداهش و  زا  لبق  هک  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما 
رکذ يرادازع ، لباقم  رد  دنتـسه و  ناشیا ) هب  تبـسن  تدارا  ضرع  تبحم و  راهظا  نازیم  هب  هتـسب   ) نادـنمتدارا هجوتم  مه  تداهش 

ناتسود هب  ياهژیو  ياطع  تبحم و  فطل و  گرزب ، کچوک و  مدق  ره  سلاجم و  رد  تکرش  سلاجم ، لیکـشت  لیاضف ، فراعم و 
.دنراد دوخ 

هدرمـشرب نینچ  دراوـم  نیا  زا  ییاـههنومن  .دراذـگ  هژیو » تبحم   » ار نآ  ماـن  دـیاب  هک  تـسا  هداـعلا  قوـف  ناـنچ  اهرکـشت  زا  یخرب 
: دناهدش
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زا ناـنآ  يارب  دوخ  دـنراد و  دوخ  نارادازع  هب  ياـهژیو  هجوت  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح : » دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  . 1
(46 «) .دنیامن رافغتسا  وا  نارادازع  يارب  دننکیم  اضاقت  زین  نانمؤمریما  دوخ ، ردپ  زا  دننکیم و  ترفغم  بلط  راگدرورپ  هاگشیپ 

تفگ و هب  ور  رد  ور  میقتـسم و  دنوریم و  دوخ  نادنمتدارا  ناگدننکترایز و  رادید  هب  تمایق  زور  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  . 2
(47) .دنزادرپیم نانآ  اب  وگ 

(48) .دنهدیم تاجن  اهیتخس  زا  ار  ناشیا  دندرگیم و  دوخ  ناگدننکترایز  لابند  هب  رشحم  يارحص  رد  ًاصخش  ترضح  نآ  . 3
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تحار گرم  .19 - 20

زین ناگتسب و  هداوناخ و  لها و  زا  ندشادج  یلصا و  نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  ینایاپ و  تاظحل  ناسنا  یگدنز  لحارم  نیرتتخـس  زا 
دراد وزرآ  تماـیق  ربـق و  هـب  دـقتعم  ناـسنا  ره  تساهتفرگـسنا  نآ  اـب  يرمع  هـک  تـسا  يزیچ  ره  یعاـمتجا و  ياـهتیعقوم  تورث و 

بئاصم رد  نتسیرگ  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  يرادازع  تاکرب  راثآ و  زا  .دشاب  وا  يارب  رطخیب  تحار و  یهظحل  گرم ، یهظحل 
.دناهدرک هراشا  نآ  هب  فلتخم  تانایب  اب  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم هک  تسا  گرم  ماگنه  شیاسآ  ترضح ، نآ 

: دییامن هجوت  اهنآ  زا  هنومن  ود  هب 

(: مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رادازع  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم لابقتسا  فلا -

: تفگ ینکیم »؟ دای  نیسحلاهللادبعابا  ياهتبیصم  زا  ایآ  : » دندومرف عمسم »  » مان هب  ناشناتـسود  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما 
هودـنا و نزح و  هجوـتم  ناـیفارطا  هک  مزیریم  کـشا  ناـنچ  هلب ؛ : » تفگ يزادرپـیم »؟ مه  يرادازع  هیرگهب و  اـیآ  : » دـندومرف هـلب ؛» »
رب مناردپ  روضح  دهاش  گرم ، ماگنه  وت  : » دندومرف دندرک و  اعد  شیارب  دندرکلیلجت و  وا  زا  ترضح  هاگنآ  .دنوشیم » نم  یهیرگ 

« .دوب یهاوخ  دوخ  نیلاب 
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: توملا کلم  ینابرهم  تبحم و  ب -

توملاکلم هب  ار  وت  شرافـس  گرم ، ماگنه  رد  نم  ناردـپ  : » دـندومرف عمـسم  هب  دوخ  نخـس  یهمادا  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما 
(49 «) .دوب دهاوخ  رتنابرهم  وت  اب  توملاکلم  هک  اجنآ  ات  دنیامنیم 
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تمایق ياه  یتخس  زا  ییاهر  .20 - 21

اهناسنا یهمه  هک  يزور  تسین ؛ ربخیب  تمایق  ياهیتخـس  زا  دشاب  دـقتعم  نآ  ینارون  تایآ  میرک و  نآرق  هب  هک  یـسک  کش  نودـب 
یگدـنز یهدـنورپ  لامعا و  یهمان  هک  يزور  دـش ؛ دـنهاوخ  لطعم  لاس  رازههاجنپ  ات  دارفا  یخرب  دـنوشیم و  عمج  ناکم  کـی  رد 

روبع طارـص  زا  دیاب  همه  هک  يزور  دوشیم ؛ زیامتم  رگیدکی  زا  لطاب  قح و  راکـشآ و  قیاقح  دوشیم و  هداد  لیوحت  نانآ  هب  اهناسنا 
- تسین ناـشرایتخا  رد  ییاـیند  تاـناکما  زا  کـی  چـیه  هکیلاـح  رد   - ار ناـیکاش  دنـشاب و  دـهاش  ار  دوخ  لاـمعا  شجنـس  دـننک و 
حیحـص و یهدـیقع  زور  نآ  .دـنکیم  دـیدهت  ار  یـسکره  باذـع ، رفیک و  يزیروربآ و  ییاوـسر و  رطخ  هـک  يزور  دنیوگخــساپ ؛
هک اـجنآ  زا  و  تساـهناسنا ؛ یهدـنهد  تاـجن  تسوا - ياـیلوا  راـگدرورپ و  تیاـضر  نآ  یهجیتـن  هک   - صلاـخ تـین  حـلاصلمع و 

ینید ياهـشزرا  بادآ و  ماکحا و  نایب  یقالخا و  يداقتعا و  تارکذت  یهدـنرادربرد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  سلاجم 
رد يرادازع  تدارا و  راهظا  و  مالسلاهیلع )  ) تیب لها  ياهتبیصم  لیاضف و  رکذ  سلاجم  نیا  رد  زین  تسا و 
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تسا نکمم  هچرگ   - سلاجم نیا  رد  ناگدننکتکرش  ناگدننکرازگرب و  دریگیم ، تروص  ناشیاهتبیصم 

یهمدقم يدج ، میمـصت  نیمه  هک  دنراد  دوخ  راتفر  قالخا و  حالـصا  ندـش و  هاگآ  مزع  دنـشاب - هتـشاد  دوخ  راتفر  رد  ییاهاطخ 
ناگدـننکرازگرب و هـب  ورنیمه  زا  دـیآیم و  رامـشهب  لـمع  رد  صـالخا  لـمع و  هدـیقع و  یهدـننک  نیمـضت  تـالامک ، هـب  ندیـسر 

.تسا هدش  هداد  زور  نآ  ياهیتخس  زا  تاجن  ییاهر و  یهدعو  سلاجم  نیا  رد  ناگدننکتکرش 

نانآ هب  رود و  نانآ  زا  ار  تمایق  ياهیتخس  دنوادخ  دنراد ، ازع  نایرگ و  ام  ياهتبیصم  رد  هک  نانآ  : » دندومرف مالسلاهیلع )  ) رقاب ماما 
(50 «) .دیامرفیم اطع  زور  نآ  ياهالب  زا  یتمالس  تینما و 

(51 «) .مهدیم تاجن  تمایق  ياهیتخس  زا  منکیم و  يریگتسد  ار  مناگدننکترایز  دوخ  نم  : » دندومرف (ع ) نیسح ماما 
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تشهب هب  دورو  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تعافش  .21 - 22

رتالاب ياههبتر  هب  ندیـسر  زین  تمایق و  ياهیتخـس  زا  تاـجن  يارب  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نادـنموربآ  يریگتـسد  ینعم  هب  تعاـفش 
.تسا

اهناسنا یهمه  دنتسه و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم لآو  دمحم  ملاع ، راگدرورپ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  نیرتدنموربآ  هک  تسین  یکش 
هک هنوگنامه  .تلزنم  ماقم و  هجرد و  عیفرت  يارب  ياهدـع  اهیتخـس و  زا  تاجن  يارب  یعمج  دـندنمزاین ؛ نانآ  تعافـش  هب  تمایق  رد 

یکی هک  توافت  نیا  اب  دنراد ؛ هرمن  کی  ياضاقت  ملعم  زا  مادـکره  هک  مینیبب  ار  زومآشناد  ود  یلیـصحت  لاس  نایاپ  رد  تسا  نکمم 
.زاتمم دح  هب  هرمن ، کی  اب  يرگید  دسریم و  یلوبق  دح  هب  شاهرمن  هرمن ، نیا  ياضاقت  ندشهفاضا  اب 

هداد حرش  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  دنراد  یطیارش  مادکره  ناگدنوشتعافش  ناگدننک و  تعافش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نونکا 
نیرتـشیب دوشیم ، طابنتـسا  ینید  كرادـم  زا  هک  ناـنچ  تساـم  دوصقم  ماـقم  نیا  رد  هچنآ  اـما  دومن ؛ هعجارم  اـهنآ  هب  دـیاب  هدـش و 

هب تدارا  ضرع  تعافش  نیا  ياهببس  نیرتمهم  زا  دریگیم و  تروص  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلاهللادبعابا اقآ  طسوت  تمایق  رد  تعافش 
دای هب  سلاجم  لیکشت  ترضح و  نآ 
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نیموصعم ریاس  تعافش  ياهببس  نیرتمهم  زا  هک  نیا  هجوت  بلاج  یهتکن  تسا و  مولظم  دیهـش  نآ  يازع  سلاجم  رد  تکرـش  وا و 
.تسا مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  هب  تدارا  راهظا  زین  مالسلاهیلع ) )

: میناوخیم یثیدح   رد 

وگو تفگ  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تداهش  یهرابرد  اهیلعهللامالس )  ) ارهز ناشرتخد  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  يزور 
ربمایپ دنکیم »؟ هیرگ  نم  نیسح  رب  یـسک  هچ  میتسین ، شردپ  امـش و  نم ، هک  نامز  نآ  رد  : » دیـسرپ اهیلعهللامالـس )  ) ارهز .دندومن 

ناتسود طسوت  وا  يرادازع  دنهدیم و  لیکشت  یتاعامتجا  لاس  ره  نم  تما  زا  ینانز  نادرم و  : » دندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا
تعافـش ناشنانز  زا  وت  ناشنادرم و  زا  نم  تمایق  زور  : » دندومرف نانمؤم  نآ  شاداپ  نایب  ماقم  رد  هاگ  نآ  .دـباییم » همادا  لاس  ره  ام 

(52 «) .مییامنیم تشهب  دراو  ار  ناشیا  مینکیم و 

ص:56

؟ يرادازع www.Ghaemiyeh.comارچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


تمایق رد  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  اب  ینیشنمه  .22 - 23

یملع و یلاع  تاجرد  ياراد  زاتمم و  ياهتیـصخش  اـب  یهارمه  ینیـشنمه و  یگیاـسمه و  اـیند ، رد  اـهراختفا  اهـشزرا و  زا  زا  یکی 
یملع تیـصخش  نالف  یهیاسمه  اهلاس  نم  هک  دـناهتفگ  دوخ  تاراـختفا  ناـیب  ماـقم  رد  يدارفا  هک  مدینـش  اـهراب  .تسا  یعاـمتجا 

.مدوب هتسشن  وا  رانکرد  سلجم  نالف  رد  ای  وا  هارمه  رفس  نالف  رد  ای  ماهدوب 

: اریز تسین ؛ هسیاقم  لباق  دوش ، یسک  بیصن  ترخآ  رد  راختفا  نیا  رگا  تسا  یهیدب 

وا اب  ینیـشنمه  هک  میمهفب  اـهلاس  زا  دـعب  مینک و  هابتـشا  يدرف  یـشزرا  یملع و  ماـقم  صیخـشت  رد  اـم  تسا  نکمم  اـیند  رد  فلا )
.تسا هدوبن  دنمشزرا  مه  نادنچ 

تیـصخش نآ  دزن  درف  يدنمـشزرا  يدـنموربآ و  یهناشن  دـناوتیمن  هشیمه  تسا و  یفداصت  یقافتا و  یهاگ  اـیند  رد  ینیـشنمه  ب )
.دشاب مهم 

ینیشنمه و دنتـسه و  زاتمم  تقیقح  هب  زاتمم  ياهتیـصخش  ترخآ  رد  اما  تسا ؛ یندش  مامت  هاتوکو و  تقوم  ایند  رد  ینیـشنمه  ج )
.تسا دیواج  ریذپانلاوز و  ینیشنمه  نیا  تسا و  شزرا  ياراد  نانآ  اب  یگیاسمه 

يورخا ینیشنمه  هک  دوب  یببس  لابند  هب  دیاب  نیاربانب 
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ترـضح  نآ  نارادازع  هب  تمدـخ  لفاحم و  نیا  لیکـشت  ینیـسح و  لفاحم  رد  تکرـش  نآ  بابـسا  نیرتمهم  زا  .دروآ  تسد  هب  ار 
(53 «) .دوب دنهاوخ  ام  نیشنمه  ام و  اب  تمایق  رد  ام  نارادازع  : » دندومرف مالسلاهیلع )  ) اضر ماما  هک  روطنامه  تسا ؛

رتشیب هچ  ره  دراد  تسود  دـنکیم  تکرـش  لفاحم  هنوگنیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  هب  تبحم  قشع و  اب  ناسنا  یتقو  تسا  یعیبط 
ماجنارس تالامک و  هب  ندیسر  يارب  دمآراک  يرازبا  نیا  دوش و  کیدزن  ناشیا  هب  دونـشیم  ناگرزب  نآ  نانخـس  زا  هچنآ  هب  لمع  اب  

.تسادخ نازیزع  نآ  اب  يراوجمه  ینیشنمه و 
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بتکم ظفح  .23 - 24

یتدم و زا  سپ  اما  هدوب  لاعف  ادصورسرپ و  رایسب  یتدم  ات  هک  دناهدوب  یناوارف  ياهمارم  اههورگ و  اهبتکم و  اههـشیدنا و  ملاع ، رد 
.دناهتشادن دوخ  ساسا  لصا و  هب  یتهابش  چیه  رگید  هک  دناهدش  فیرحت  نانچ  ای  هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  نامز  رورم  هب 

رتناشخرد و زور  ره  هکلب  هدنام  ظوفحم  تارطخ  نیا  زا  اهنتهن  تسا - عماج  مالسا  لماک و  نید  هک   - عیشت بهذم  مالـسا و  بتکم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ار  یگدنیاپ  نیا  یهلیـسو  یگنادواج و  نیا  زمر  .تسه  هدوب و  حرطم  ملاع  رد  لبق  زا  رتهدرتسگ 

« .تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف نایب  ینارون  مالک  نیا  رد  دوخ 

یتسین و انف و  دـبایرد ، ار  ناگدـشقرغ  تاجن  یتشک  دـهد و  ناشن  ناگدـشمگ  هب  ار  هار  هراومه  نازورف  لعـشم  هک  یماگنه  يرآ ؛
ياهینمـشد هچ  هدرتسگ و  ياهـشالت  هچ  خیرات  لوط  رد  مینیبیم  مینکیم  رورم  ار  خـیرات  یتقو  زورما  .دوب  دـهاوخن  راک  رد  یهارمگ 

هعماج حطـس  زا  ینید  تاسلج  اهباتکو و  اههناشن  اـهراب  اـهراب و  هتفرگ و  تروص  بهذـم  نید و  نیا  هیلع  ياهدـیچیپ  هبناـجهمه و 
مان و زگره  رگید  دناهدرک  نیقی  نانمشد  هک  نانچ  نآ  هدش ؛ هدیچرب  يروآ و  عمج 
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رد زاب  هدنام و  ناهنپ  یتدم  رتسکاخ  ریز  یشتآ  نوچمه  ناقاتـشم  ياهلد  رد  ینیـسح  قشع  زوس  اما  دوبدهاوخن ، نید  نیا  زا  یناشن 
ياهییامهدرگ ناربج و  اهتراسخ  یهمه  اـت  هدـش  ياهلیـسو  ترـضح  نآ  سلاـجم  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  ماـن  تصرف  نیلوا 

.دوش هدید  كرادت  هتشذگ  زا  رتلماک  رتهب و  هکلب  یبهذم 

رایتخا رد  لسن  هب  لسن  دـنکیم و  ظفح  ار  ینید  قیاقح  رارـسا و  اهـشزرا ، فراـعم ، دـهعتم  يرادـتناما  نوچمه  سلاـجم  نیا  يرآ ؛
مرکا ربمایپ  هک  دوبن  تهجیب  .داد  دهاوخ  همادا  هار  ندرک  نشور  هب  تمایق  ات  نازورف  لعـشم  نیا  دهدیم و  رارق  تقیقح  نارادتـسود 
تسا رتگرزب  نامسآ  رد  یلعنبنیسح  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ارم  هک  نآ  هب  دنگوس  : » دندومرف يرگید  نایب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

تزع و تکرب و  ریخ و  ياوشیپ  تاجن ، یتشک  ، تیاده غارچ  تسا : بوتکم  يو ] یهرابرد   ] یهلا شرع  تسار  تمس  رد  نیمز ؛ ات 
(54 «) .یهلا یهریخذ  ملع و  رخف و 
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؟ تسا یسلجم  هنوگچ  يرادازع  سلجم  مود : شخب 
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؟ تسا یسلجم  هنوگچ  يرادازع  سلجم 

: تسا ریز  ياهیگژیو  ياراد  ام  ینید  كرادم  دییات  دروم  بوخ و  يرادازع  سلجم  کی 

یلک دراوم  .فلا 

یتـح ناـناوخ و  هیثرم  نانارنخـس ، سلاـجم ، ناگدـننکرازگرب  دـیاب  هـک  تـسا  صـالخا  یگژیو  ره  زا  رتـمهم  زیچ و  ره  زا  لـبق  . 1
.دنشاب هتشادن  راگدرورپ  ياضر  بلج  زج  یتین  ناگدننکتکرش 

یـسک نامه  هب  ار  وا  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  ار  يراک  سک  ره  اریز  زیهرپب  ایر  زا  : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  
(55 «) .دراذگیم او  هداد  ماجنا  وا  يارب  ار  راک  هک 

يارب يرتسب  مه  رگداشرا و  شخبیهاگآ و  مه  .دشاب  اهـشزرا  یهمه  هدـنرادربرد  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  سلجم  تسا  بسانم  . 2
مدرم تقو  اهتعاس  مینک و  افتکا  تبیصم  رکذ  هب  اهنت  رگا  سپ  .دیآ  رامـشهب  بئاصم  رکذ  تیلـست و  ضرع  تدارا و  بدا و  ضرع 

تارـضح هک   - يرتمهم ياههرهب  زا  ار  نانآ  مینک ، فرـص  یحادـم  هحون و  بلاق  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم مان  نتفگ  اب  اـهنت  ار 
ار نآ  دـیابن  میداـهن  یـسلجم  نینچ  رد  ياـپ  رگا  هتبلا  .میاـهدرک  مورحم  دناهتـشاد - رارـصا  نآ  رب  دوـخ  مالـسلاهیلع )  ) نیموـصعم

یکی هب  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  .میشوکب  نآ  تیوقت  لیمکت و  حالصا و  رد  دیاب  هکلب  مینک  كرت  ای  فیعضت 
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( مالـسلاهیلع  ) نیـسح ماما  هاگراب  ترایز  هب  نابعـش  یهمین  رد  درم  نز و  هک  دناهداد  شرازگ  نم  هب  : » دندومرف ( 56) ناشناتسود زا 
يرآ داد : خساپ  درف  نآ  .دنراد  ییارس  هیثرم  یناوخهـضور و  دنیوگیم ؛ مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  یگدنز  زا  دنناوخیم ؛ نآرق  دنیآیم ؛
رکـش یـسلجم  نینچ  يرازگرب  زا  يدنـسرخ  راهظا  ناونع  هب  ترـضح  .ماهتـشاد  روضح  دوخ  مسارم  نیا  زا  یخرب  رد  موش ، تیادف 

(57 «) .دندروآاجهب يادخ 

، نآرق زا  يدـنمهرهب  دراد : دنمـشزرا  یهمانرب  هس  مکتـسد  مالـسلاهیلع )  ) تیب لـها  ياـضر  دروم  سلجم  هک  دـییامرفیم  هظحـالم 
.يرادازع تبیصم و  رکذ  و  مالسلاهیلع )  ) تیب لها  یگدنز  زا  ییاهسرد 

تلع هب  یبهذـم  لفاحم  یخرب  هنافـسأتم  مالـسلاهیلع .) ) تیب لها  ناتـسود  فوفـص  نیب  هقرفت  داـجیا  صاـخ و  شیارگ  زا  زیهرپ  . 1
تبیغ و هنیمز  رگید ، یبهذم  ياههعومجم  لفاحم و  یخرب  زا  ییوگدب  صاخ و  یهعومجم  ای  صخش  هب  یگتسباو  مالعا  رد  رارصا 

تیب لها  سلاجم  هک  تسابیز  هچ  .دنهدیم  تسد  زا  ار  یبهذم  دنمـشزرا  ياهورین  زا  یعمج  دـننکیم و  داجیا  ار  هقرفت  ییوگدـب و 
اضر ماما  .دوش  شالت  تاسلج  نیا  یگچراپکی  یلدمه و  تدحو و  تهج  رد  رتشیب  هچره  دشاب و  تیب  لها  هب  قلعتم  مالسلاهیلع ) )

دنک و ذوفن  ناشیا  نیب  رد  ناطیش  دنهدن  هزاجا  وگب  ناسرب و  ارم  مالس  نم  ناتسود  هب  : » دندومرف ینسح  میظعلادبع  هب  مالسلاهیلع ) )
رگیدکی نتسکش  فیعضت و  هب  دنورب و  رگیدکی  رادید  هب  هاوخب  نانآ  زا  نک و  توعد  يرادتناما  ییوگتسار و  هب  ار  نانآ 
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(58 «) .دنیامنن مادقا 

.نید ياهروتسد  هب  لمع  يوقت و  لها  هاگآ و  صلخم ، دارفا  نیب  زا  نارکاذ  ناگدنیوگ و  باختنا  . 1

نارکاذ ناگدنیوگ و  ياه  یگژیو  فیاظو و  .ب 

.صالخا . 1

.ربتعم ياهباتک  زا  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم ياهشیامرف  نتفرگرب  میرک و  نآرق  هب  دنتسم  بلاطم  نایب  . 2

.دشاب تیولوا  ياراد  يدربراک و  دیفم ، نابطاخم  يارب  هک  یبلاطم  شنیزگ  . 3

نیرفآههبـش و بلاـطم  حرط  اـی  ناـبطاخم  كرد  مـضه و  لـباقریغ  دـیفمریغ و  ساـسایب ، تسـس ، بلاـطم  ناـیب  زا  يدـج  زیهرپ  . 4
.دنکیم ریگرد  ار  بطاخم  نهذ  هک  يزیگناربلاؤس 

.دهاکیم نانآ  تمظع  زا  دروآیم و  نییاپ  ار  ادخ  يایلوا  نأش  هک  زیمآتلذ  بلاطم  رکذ  زا  زیهرپ  . 5

: دـندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  هک  .ناـنآ  هب  تیهوـلا  نداد  تبـسن  ینعی  مالـسلاهیلع )  ) نیموـصعم قـح  رد  وـلغ  زا  زیهرپ  . 6
؛ دنتـسه ادخ  ناگدنب  نیرتدب  تالُغ  انامه  دننک ؛ دساف  ار  نانآ  ادابم  دیراد ؛ رذحرب  ناگدـننکولغ )  ) تالُغ رـش  زا  ار  دوخ  ِناناوج  »
سوجم و يراصن و  دوهی و  زا  رتدب  تالغ  مسق  ادخ  هب  .دنراد  ادخ  ناگدنب  يارب  ییادخ  ياعدا  دننکیم و  کچوک  ار  ادخ  تمظع 

(59 «) .دنتسه ناکرشم 

بلاطم حرط  زا  دوش و  حرطم  ربتعم  تایاور  نآرق و  هب  دنتـسم  ثحاـبم  دوش  شـالت  ءادـفلا - هل  اـنحاورا   - ناـمز ماـما  یهراـبرد  . 7
ای باوخ  هب  دنتسم  كردمیب و 

ص:65

؟ يرادازع www.Ghaemiyeh.comارچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 106زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  دوشن  هداد  هناهب  بلطتـصرف  وجدوس و  دارفا  هب  ات  دوش  زیهرپ  تدش  هب  اهنیا  دـننام  تسین و  مولعم  شاهدـنیوگ  هک  ییاههتفگ 
تیالو هب  تبـسن  مدرم  قیالع  فطاوع و  زا  سلجم  رد  ترـضح  صخـشم  یعطق و  روضح  راهظا  ترـضح و  نآ  اب  طاـبترا  ياـعدا 

ياهـشزرا هب  مدرم  بذـج  یهاوخریخ و  دـصق  هب  یهاگآان و  یگداس ، يور  زا  بلغا  لاـمعا  هنوگ  نیا  هچرگ  .دـننک  هدافتـساءوس 
يریگهرانک ببـس  تسا  تسردان  مارح و  یعرـش  رظن  زا  هک  نیا  رب  هوالع  راک  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دریگیم  تروص  ینید 

: تسا هتـشون  هنیمز  نیمه  رد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  دیلقت  گرزب  عجارم  زا  یکی  .دش  دهاوخ  یبهذـم  لفاحم  زا  ناناوج  هژیو  هب  مدرم 
نینچ نآ  رد  هـک  یـسلجم  رد  تکرـش  تـسا و  غورد  تـبیغ  ناـمز  رد  مالـسلاهیلع )  ) تـجح ترـضح  اـب  صاـخ  طاـبترا  ياـعدا  »
(60 «) .دنوشن هارمگ  ات  دننک  نایب  مدرم  يارب  ار  ییاهاعدا  نینچ  ندوب  ساسایب  دیاب  نانمؤم  تسا و  مارح  دوشیم  حرطم  ییاهاعدا 

رد هانگ  هک  دنیوگ  نانچ  دیابن  رگید  يوس  زا  .دـننک  دـیماان  یهلا  تمحر  زا  ار  ناراکهانگ  مدرم و  دـیابن  نارکاذ  ناگدـنیوگ و  . 1
، هبوت هب  نامرجم  قیوشت  قوش  زا  دنـشاب  بقارم  زین  و  دنوش ؛ يرج  هانگ  هب  باکترا  رد  دـنک و  هولج  تحار  هداس و  يرما  مدرم  رظن 

.دناهدید نایز  دننکن  ساسحا  كاپ ، ناناوج  دوشن و  عیاض  دناهدوب  دوخ  رادرک  راتفگ و  بقارم  هراومه  هک  نانآ  ناکاپ و  قح 

يایبنا مالسلاهیلع ،)  ) موصعمهدراهچ ماقم  ندرب  الاب  دصق  هب  . 2
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.دننکن کچوک  ار  یهلا  گرزب 

نارگید هب  دوخ  يریذپتحیـصن  ملح و  قالخا و  لمع و  اب  نتفگ  نخـس  زا  لبق  دـیاب  مالـسلاهیلع )  ) تیب لـها  رکاذ  ینید و  ملاـع  . 1
میلعت هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  داد ، رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  یـسک  : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  .دـهد  شزومآ 

(61 «) .دهد میلعت  رادرک  اب  دنک  تیبرت  راتفگ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دزاسب و  ار  دوخ  دزادرپب ، نارگید 

هک یبولطمان  راثآ  رب  هوالع  کبس  هدیجنسن و  ياهراتفگ  اهراتفر و  یخرب  .ینید  ياهشزرا  نید و  نانمشد  تسد  هب  ندادن  هناهب  . 2
مـسارم ینید و  ياهـشزرا  دـض  رب  غـیلبت  رد  نـید  نانمـشد  یهدافتـسا  ءوـس  بجوـم  دراد  یبهذـم  سلاـجم  رد  ناگدننکتکرـش  رب 
ندناوخ یحادم و  : » دسیونیم هرابنیا  رد  دـیلقت  گرزب  عجارم  زا  یکی  .دوشیم  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح نادیهـش  رالاس  يراوگوس 

رد .دهدن  هعیش  نانمشد  تسد  هب  هناهب  دشابن و  هعیش  نهو  بجوم  هک  دشاب  يروط  دیاب  مالسلاهیلع )  ) تیب لها  سلاجم  رد  راعـشا 
تیمولظم بئاصم و  دـشاب و  ناراوگرزب  نآ  ياهتلیـضف  زا  یکاح  هک  دوش  هدـناوخ  يراعـشا  دـیاب  مالـسلاهیلع )  ) تیب لها  سلاجم 

تسا نیا  دنا ، هتساوخ  ام  زا  هچنآ  میروآرد ؛ ناویح  تروص  هب  ار  دوخ  هک  دناهتـساوخن  ام  زا  همئا  .دنک  وگزاب  مدرم  يارب  ار  ناشیا 
(62 «) .تسا هدیسر  ام  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  دشاب  یقالخا  ام  قالخا  میشاب و  حلاص  نمؤم  هک 

زا رتالاب  نانآ  راک  شزرا  دنرادن و  رکذت  نیا  هب  يزاین  مالسلاهیلع )  ) تیب لها  صالخا  اب  نارکاذ  ناگدنیوگ و  هچرگ  . 3

ص:67
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هاـگن و اـب  يدارفا  هک  دنـشاب  بقارم  دـیاب  ناراوـگرزب  نیا  دـشاب ، هضواـعم  لـباق  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  یهمه  اـب  هک  تسا  نآ 
هک سکنآ  : » دندومرف مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  هک  دنهد  رکذت  يدارفا  نینچ  هب  دننکن و  ذوفن  ناشیا  نیب  رد  هناراکبـساک  درکیور 
ریخ دنوادخ  دهاوخب ، ترخآ  ادخ و  يارب  ار  ثیدح  هک  سکنآ  درادن و  ياهرهب  ترخآ  رد  دهاوخب ، ایند  تعفنم  يارب  ار  ثیدح 

(63)(1)« .درک دهاوخ  اطع  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و 

ص:68

ناملاع ار  صالخا  اب  نارکاذ  نارنخس و  تافص  و  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  بولطم  نیزو و  يرادازع  سلجم  ياه  یگژیو  [ . 1 - ] 1
زا یخرب  دـنا و  هدرک  ناـیب  مومهملا » سفن   » و ناـجرم » ؤلؤل و  » ریظن ییاـه  باـتک  رد  لـبق  لاـس  اهدـص  هکلب  اـههد و  ینید  گرزب 

.تساه هیصوت  نامه  زا  هتفرگرب  مه  راتشون  نیا  تاراشا 
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لاؤس دنچ  هب  خساپ  موس : شخب 

هراشا - 1

ص:69
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؟ تسین هورکم  راک  نیا  ایآ  دراد و  یموهفم  هچ  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  يراوگوس  مایا  رد  یکشم  سابل  ندیشوپ  - 1

چیه يراوگوس  مایا  دروم  رد  تسین ، تباث  ینید  ناملاع  ناهیقف و  یخرب  رظن  زا  یکـشم » ساـبل  ندیـشوپ  تهارک   » هکنیا رب  هوـالع 
رتهب راک  نیا  هک  تسا  هدش  حیرصت  دیکات و  ناگرزب  نانخس  رد  اهراب  اهراب و  هکلب  هتسنادن  هورکم  ار  یکشم  سابل  ندیـشوپ  سک 

: دـسیونیم ام  رـصع  گرزب  ياـهقف  زا  یکی  .تسادـخ  ياـیلوا  اـب  يدردـمه  مغ و  هودـنا و  راـهظا  نآ  تمکح  تسا و  رتهتـسیاش  و 
ادهشلادیس ترضح  يازع  رد  نآ  ندیشوپ  تسازع ، يراوگوس و  تمالع  تبیصم و  لها  راعش  هایسسابل  ندیـشوپ  هکنیا  هب  هجوتاب  »

و مالسلاهیلع )  ) دمحم لآ  يادعا  زا  تئارب  مالعا  رئاعش و  میظعت  و  رتهب )  ) حجار ههبـشیب  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم تارـضح  ریاس  و 
نیقی روط  هب  .تسا  رگید  یهحجار  نیوانع  قادصم  بهذم و  نید و  زا  يرادساپ  ادخ ، هار  رد  تداهـش  يراکادـف ، راثیا ، زا  لیلجت 

رایـسب ياهـسرد  نمـضتم  هک  سلاـجم ، اـیاکت و  اههینیـسح ، اـههناخ ، راوـید  رد و  ندرکـشوپهایس  ندیـشوپهایس و  اـههمانرب و  نیا 
بهذـم و رما  طسب  ایحا و  ببـس  حـجار و  همه  تسا  یناسنا  یبهذـم و  روعـش  رولبت  فادـها و  راکفا و  یلاـعت  بجوم  هدـنزومآ و 

ناراوگرزب و نآ  زا  يوریپ  عیشت و  قاثیم  دیدجت  تلاسر و  نادناخ  اب  طباور  قیالع و  میکحت 

ص:71
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(1) .تسا رابکتسا  فاعضتسا و  ملظ و  ندرک  موکحم 

؟ تسا هدرک  مادقا  لمع  نیا  هب  یسک  هچ  راب  لوا  هدش و  زاغآ  ینامز  هچ  زا  يراوگوس  مایا  رد  یکشم  سابل  ندیشوپ  - 1

یکـشم سابل  يدرف  دندیدیم  مدرم  یتقو  لبق  اهنرق  زا  دراد و  هنیرید  ياهقباس  تسا ، ندوب  رادازع  ناشن  یکـشم  سابل  هک  هتکن  نیا 
دروخرب ییاههنومن  هب  زین  مالـسا  خیرات  رد  ياهتـسشن ؟ گوس  رد  زیزع  مادک  غاد  هب  هداتفا و  یقافتا  هچ  دندیـسرپیم  وا  زا  هدرکنترب 
.دندرکیم مالعا  ار  دوخ  ندوب  رادازع  یکشم  سابل  ندیـشوپ  اب  مالـسلاهیلع )  ) نیموصعم تارـضحیهاگیتح  ناناملـسم و  هک  مینکیم 

: دییامرف تقد  ریز  ترابع  رد 

یلع شردـپ  تشذــگرد  زا  سپ  مالــسلاهیلع )  ) یلعنبنــسح : » دــسیونیم نینمؤـملاریما  ماـمالالتقم  باـتکرد  ایندــلایبانبا  فـلا )     
(2)« .دناوخ هبطخ  ام  يارب  هایس  یهماج  رد  هفوک  ربنم  زارف  رب  مالسلاهیلع ) )

دناوـخ هبطخ  هفوـک  دجـسم  رد  ردـپ ، نفد  زا  سپ  مالـسلاهیلع )  ) یبـتجم ماـما  هـک  هدرک  تـیاور  هیـصولاتابثا  رد  يدوعـسم  ب )    
(3) .تشادرب رد  یکشم  ياهماج  رس و  رب  هایس  ياهمامع  هکیلاحرد 

دجسم رد  دیسر  ربمایپرسمه - هملسما -  هب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تداهش  ربخ  هکینامز  : » دنکیم تیاور  یناهفـصا  میعنوبا  ج )    
(4)« .دیشوپ هایس  هماج  زین  دوخ  دومن و  اپرب  هایس  ياهمیخ  ربمایپ 

ص:72

ص105. یبجر ، نیسح  يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  [ 1 - ] 1
(ع) نسح ماما  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  همان ي  تیصو  لیذ  ص22 ، ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 2 - ] 2

ص133. بلاطیبا ، نب  یلع  مامالا  ۀیصولا  تابثا  [ 3 - ] 3
ص 109. یشرق ، نیدلادامع  راثآلا ، نونف  رابخلا و  نویع  [ 4 - ] 4
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يارب هکنآ  رگم  دوبن  شیرق  یهفیاط  مشاهینب و  نانز  زا  یسک  ترضح  نآ  نارای  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحماما تداهـش  زا  سپ  د )    
(1)« .دشاب هدیشوپ  هایس  سابل  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما 

؟ دننک یم  يرادازع  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يارب  مه  تنس  لها  ایآ  - 1

هب اروشاع  مایا  رد  دـناتحاران و  رثأتم و  رایـسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنزرف  تداهـش  زا  زین  تنـس  لـها  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ات رود  رایسب  ياههتـشذگ  زا  ناتـسدرک  رد  هژیو  هب  ناریا  نیـشنینس  قطانم  رد  هک  نانچ  .دنزادرپیم  اروشاع  یهثداح  نایب  يرادازع و 

روط هب  یهاگ  تکرش و  البرکیادهش  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  سلاجم  رد  تنـسلها  نارهاوخ  ناردارب و  رـضاح  نامز 
مـشچ هب  رتشیب  ناتـسدرک  رد  بهذـم  یعفاش  ناردارب  نیب  رد  نونکا  شور  نیا  دـننکیم و  رازگرب  ماـعطا  اـب  هارمه  سلاـجم  لقتـسم 

نارهاوخ ناردارب و  ناتـسکاپ  رد  هژیو  هب  زین  روشک  زا  جراـخ  رد  .ددرگیم  رازگرب  یبساـنم  وـحن  هب  زین  رگید  قطاـنم  رد  دروـخیم و 
.تساهدرک مالعا  یمـسر  لیطعت  ار  اروشاع  اعوسات و  ياـهزور  ناتـسکاپ  تلود  دـنیامنیم و  رازگرب  يراوگوس  سلاـجم  تنـسلها 

نیــسح ماـما  نـیعبرا  اروشاـع و  زور  دنــس ، تلاـیا  زا  صاــخروپریم  هـتهت و  يرتوـک ، دابآردــیح ، یچارکیاهرهــشرد ، تنــسلها 
نیب دنزپیم و  میلح  هژیوهب  فلتخم  ياهاذغ  زاین  نآ  رد  دننکیم و  نیسح  ماما  رذن )  ) زاین مالسلاهیلع ) )

ص:73

.تسا هدش  لقن  یبجر  نیسح  هتشون ي  يرادازع  تاهبش  هب  خساپ  باتک  زا  قوف  دراوم  ص196 . ج 45 ، راونالاراحب ، [ 1 - ] 1
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رد مدرم  ددرگیم و  شخپ  تبرـش  بآ و  نارادازع  نیب  رد  اروشاـع  زور  اـت  مرحم  زاـغآ  زا  نینچمه  دـننکیم و  میـسقت  مدرم  موـمع 
تنس لها  ار  نآ  یلاها  دصرد  جنپ  دون و  هک  يرتوک  رهش  رد  .دنیوجیم  تکرش  يرادازع  سلاجم  رد  هنالاعف  اهرهش  نیا  زا  يرایسب 

زا نت  اهدص  هک  ددرگیم  رازگرب  هوکـشاب  یـسلاجم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  يرادازع  هژیو  هب  يرادازع  مایا  رد  دـنهدیم  لیکـشت 
.دننکیم تکرح  هاگراب » ماما   » يوس هب  اروشاع  زور  رد  دننکیم و  تکرش  نآ  رد  تنسلها 

یمامت دنه ، هراق  هبـش  رد  دَنبُویِد  کلـسم  روهظ  زا  لبق  ات  یتح  تسا و  لوادتم  موسرم و  نادیهـش  رالاس  يارب  يرادازع  زین  دنه  رد 
رود نادـنچ  هن  ياهتـشذگ  ات  مسارم  نیا  دـندرکیم و  ماعطا  ار  مدرم  هدرک  نت  هب  ازع  تخر  اروشاع  زور  مرحم و  هام  رد  تنـس  لها 

.تسا هتشاد  همادا 

؟ درادن تافانم  يرادازع  هفسلف ي  اب  اه  همانرب  نیا  .دوش  یم  هدافتسا  وهل  رازبا  یقیسوم و  زا  يرادازع  مسارم  یخرب  رد  - 1

دروم لفاحم  هنوگنیا  تفگ  دیاب  تحارـص  هب  .مینکیمن  عافد  یـسلجم  مسارم و  ره  زا  ام  دمآ  راتـشون  نیا  يادـتبا  رد  هک  روط  نامه 
: دسیونیم سلاجم  هنوگنیا  دروم  رد  اهقف  زا  یکی  .تسین  ینید  ناملاع  نید و  دییات 

رد اههمانرب  نیا  هک  یسلاجم  رد  روضح  زین  تسین و  زیاج  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم سلاجم  رد  وهل  تالآ  لامعتسا  - 

ص:74
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لیاضف اب  ار  مدرم  هک  دشاب  يروط  دیاب  نیموصعم  سلاجم  .تسین  زیاج  اهراک  نیا  يارب  لوپ  نتفرگ  تسین و  زیاج  دوشیم  ارجا  نآ 
(1) .دزادنیب لاعتم  دنوادخ  دای  اب  ار  نانآ  دیامن و  انشآ  مالسلاهیلع )  ) نیموصعم ياهشرافس  و 

تعاس دنچ  یهاگ  هدش و  هتفگ  تسا  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  ناش  زا  رود  هک  ینانخس  ای  زیمآ  ولغ  راعـشا  يرادازع  سلاجم  رد  - 1
؟ دوش یم  هیصوت  یسلاجم  نینچ  رد  تکرش  مه  زاب  نیا  دوجواب  .دوش  یم  فرص  هدیاف  یب  ياهراعش  رارکت  هب  مدرم  تقو  زا 

، یـشخبیهاگآ .تـسا  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  نیموـصعم  نانخـس  رد  هـک  دراد  ییاـهیگژیو  مالـسلاهیلع )  ) تـیب لـها  يرادازع  سلجم 
دیاب ام  .تساهیگژیو  نیا  زا  یخرب  ادخ  ءایلوا  ياهتبیـصم  رکذ  زین  لیاضف و  رکذ  یـشزرا و  ياهوگلا  اب  قاثیم  دیدجت  يروآدـشر ،

تسا و تافـص  نیا  دـقاف  هک  یـسلاجم  دوجو  ببـس  هب  هتبلا  دـشاب و  تازاـیتما  نیا  ياراد  هک  مینک  تکرـش  یـسلاجم  رد  میـشوکب 
زا هدافتسا  یلعج ، سانکسا  دوجو  لیلد  هب  هک  هنوگ  نامه  .دومن  رظنفرص  مه  بوخ  سلاجم  زا  دیابن  هدش  یلـصاحیب  ولغ و  راتفرگ 
مه نید  ناـملاع  هتبلا  .میراذـگیمن  راـنک  ار  ـالط  زا  هدافتـسا  یلدـب ، تـالآتنیز  دوجو  ببـس  هب  مینکیمن و  كرت  ار  ربتعم  سانکـسا 

تسردان راعشا  نانخس و  رکذ  زا  اهنآ  رد  دنشاب و  دیفم  سلاجم  هک  دناهداد  رکذت  هراومه 

ص:75

ص 40. املع ، هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  [ 1 - ] 1
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.دش هراشا  راتشون  نیا  ِلبق  شخب  رد  نانآ  ياههیصوت  زا  ياهنومن  هب  هک  دوش  زیهرپ  تدش  هب 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  مان  هب  يا  هدرتسگ  رایـسب  ياه  همانرب  سلاجم و  لاـس ، ماـیا  رگید  رفـص و  مرحم و  هاـم  رد  میناد  یم  - 1
فرـصم ایآ  تساجب و  تاناکما  تقو و  فرـص  هنیزه و  همه  نیا  ایآ  .دراد  ناموت  اـهدرایلیم  رب  غلاـب  يا  هنیزه  هک  دوش  یم  رازگرب 

؟ تسین نآ  يارب  يرتهب 

ترابع نامه  دراد  اج  هک  تسا  هدومن  نایب  ابیز  یلاثم  اب  لبق  ههد  دـنچ  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  هتـسجرب  ناـغلبم  نادنمـشناد و  زا  یکی 
: دوش لقن  ناشیا 

هک بلق  دننام  و  تسا ، نوخ  دیلوت  زکرم  هک  هایـس  رگج  دننام  تسین ؛ رـسیم  یگدنز  اهنآ  نودب  هک  تسه  ییاضعا  ناسنا  ندب  رد  »
زا یکی  هاگره  دنیوگیم و  هسیئر  ياضعا  ار  اضعا  هنوگنیا  .تسا  سفنت  یهلیـسو  هک  دیفـس  رگج  دـننام  و  تسا ، نوخ  شخپ  زکرم 

.تسین رسیم  یگدنز  رگید  دوش  دساف  اضعا  نیا 

نینچ ایآ  دتفا ، رطخ  ضرعم  رد  شایگدنز  هک  دسرب  یتفآ  شدبک  هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  ناهج  تورث  رفن  کی  مینک  ضرف  رگا  لاح 
؟ تسین مزال  هدیدنـسپ و  القع  جرخ  نیا  ایآ  و  دبایزاب ؟ ار  دوخ  تمالـس  ات  دنک  جرخ  ار  شتورث  یهمه  دشدهاوخن  رـضاح  یـسک 

.تسا مزال  دراد و  شزرا  یجرخ  نینچ  هتبلا 

نودب دراد و  ار  ندب  یهسیئر  ياضعا  مکح  هعماج  رد  تافص  یضعب  .تسا  ناسنا  ندب  دننام  تسرد  هعماج 
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هنوگنیا ياهعماج  رگا  .تفع  يوقت و  نامیا ، تناما ، تقادص ، تعاجش ، تریغ ، دننام  تسین ؛ رسیم  یعامتجا  یگدنز  تافـص ، نآ 
فرـص دنک و  جرخ  هعماج  کی  هک  دراد  شزرا  ردـقچ  لاح  .دوب  دـهاوخ  تلذ  گرم و  هب  موکحم  ًاعطق  دـهد  تسد  زا  ار  تافص 
تسا ياهلیسو  دوشیم  لیکشت  نآ  رد  هک  یتاسلج  مرحم و  هام  دورب ؟ نیب  زا  دراذگن  دراد و  هگن  هدنز  ار  تافص  نیا  ات  دیامن  تقو 

(1)« .میریگب هجیتن  نآ  زا  تافص  نیا  ظفح  روظنم  هب  میناوتیم  میشاب  دنمدرخ  رگا  هک 

ص:77

ص297. لاس 1321 ،) ) مود دلج  دشار ، ياه  ینارنخس  [ 1 - ] 1
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رخآ نخس  - 2

رادازع و نیلوا  هدناشفا و  نانمؤم  لد  رد  دـنوادخ  ار  نآ  رذـب  هک  تسا  یلاهن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  هقالع  قشع و  تبحم و 
یلع نینمؤملاریما  ناشیا  زا  سپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  صخش  مالسا  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح رب  هدننکهیرگ  رکاذ و 

.دناهدوب اهیلعهللامالس ) ) رهطا يارهز  و  مالسلاهیلع ) )

رد سکره  خیرات  لوط  رد  هکنانچ  دنک ؛ گنرمک  ار  نآ  ای  هلباقم  دناوتیمن  هتـسناوتن و  یتردق  چـیه  یلاح  روش و  شبنج و  نینچ  اب 
عـضاوت نآ  لباقم  رد  هتـسویپ و  نآـهب  سکره  هدـش و  وحم  راـگزور  یهحفـص  زا  دوباـن و  تعرـس  هب  هداتـسیا  تکرح  نیا  لـباقم 

.تساهدش هنادواج  ددنویپیم  ایرد  هب  هک  ياهرطق  دننام  هدومن  شنرکو 

نینمؤملاریما رتخد  مشاهینب ، یهلیقع  ار  نآ  نانمشد  يدوبان  تضهن و  نیا  یگنادواج  هک  تسا  نیا  روآتفگـش  ابیز و  رایـسب  یهتکن 
رکذت يو  هب  دـندوب ، وا  تسد  ریـسا  رهاظ  هب  هکیلاح  رد  دـیزی و  یتسمرـس  جوا  نامه  رد  اهیلعهللامالـس ) ) يربکبنیز مالـسلاهیلع ،) )

: دندومرف دیزی  هب  باطخ  دنداد و 

زا ار  اـم  داـی  تسناوت  یهاوخن  ادـخ  هب  مسق  یلو  دـنب ؛ راـکهب  ار  شیوخ  شـالت  شـشوک و  ربـب و  راـکهب  ار  دوخ  گـنرین  هلیح و  »
ایآ يربب ؛ نایم  زا  ار  دوخ  گنن  تسناوتیهاوخن  تفاییهاوخن و  ار  ام  تلود  ششکو  يرادرب  نایم  زا  ار  ام  مایپ  ینک و  وحم  اههرطاخ 
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(64 (»؟ تسا هدنکارپ  تهورگو  هاتوک  تراگزور  اسران ، تاهشیدنا  هک  تسا  نیا  زج 

***

سلاجم لفاحم و  نیا  بحاص  یهژیو  فطل  و  ءادـفلا ) هل  انحاورا   ) مظعالاهللاۀـیقب نامز  ماما  هجوت  نابرهم و  راگدرورپ  تیاـنع  اـب 
رفـس رد  نآ  یناـیاپ  شخب  1427 و  مرحم لوا  یههد  یغیلبت  رفس  رد  راتـشون  نیا  زا  یـشخب  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسحلاهللادبعابا ینعی 

اب 21 فداصم  تشهبیدرا 1385  هعمج 29  زور  رد  ار  تالمج  نیا  .تساهدـش  هتـشون  العم  يالبرک  رد  تایلاع و  تابتع  یتراـیز 
ترضح نآ  رهطم  حیرض  لباقم  هکیلاحرد  ار  هلمج  نیرخآ  مسیونیم و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  رهطم  مرح  رد  یناثلا 1427  عیبر 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  هلآو  ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  هک  میامنیم  تشاددای  رونم  حیرض  يور  زا  ماهتسشن ،

ُُهتبَبحَا َنیسحلا  َنسحلا و  َّبحَا  نَم  »

« .َۀَّنَجلا ُهَلخدَا  ُهّللا  ُهَّبَحَا  نم  ُهّللا و  ُهَّبَحَا  ُُهتبَبحَا  نَم  و 
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اه تشون  یپ 

ص 110. ج 77 ، راونالاراحب ، . 1

.یلع ماما  نانخس  ص 114 ، لوقعلا ، فحت  . 2

راـبخا نویع  ةاَـجَّنلا ،» ُۀَنیِفَـس  يدُـهلا َو  ُحابـصِم  ّلـجَوَّزَع : ِهللا  ِشرَع  ِنیمَی  نَع  ٌبوتکََمل  ُّهنِا  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص    ) لوـسرلا نع  . 3
ص 59. ج 1 ، اضرلا ،

ص163. ج 93 ، راونالاراحب ، . 4

ص318. مالسلاهیلع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ص 381 /  ج 44 ، راونالاراحب ، . 5

ص567. ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  . 6

ص80. يرهطم ، دیهش  ریخا ، یهلاسدص  یمالسا  ياهتضهن  . 7

ص258. ج 44 ، راونالاراحب ، . 8

ص 175. تارایزلا ، لماک  . 9

.فوفکم نوراهوبا  . 10

ص 287. ج 44 ، راونالاراحب ، . 11

ص 257. ج 45 ، راونالاراحب ، . 12

ص 52. تارایزلا ، لماک  اَنیَسُح ، َّبَحَا  نَم  ُهللا  َّبَحَا  نیَسُح  نِم  اَنَا  یِّنِم َو  ٌنیَسُح  . 13

نب نیـسح  ماما  امهُّبُِحی » نم  َّبُِحا  امهَّبُِحا َو  نَا  ینَرَمَا  ّیبَر  َّنِا  ًادـبَا  ًادـحَا  امهَدـَعب  َّبُِحا  نَا  ِناَمَالُغ  ِناَذَـه  ینَلَهذَا  دََـقل  ُِّیلَع  ای  . » 14
ص 25. ياهرمک ، لیلخ  ازریم  یلع ،
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ِهللا یَلَع  ُُهباَوث  َناک  ٍبابُذ  ِحاـنَج  َرادـقِم  ِعُومُّدـلا  َنِم  ِهنیَع  نِم  َجَرَخَف  ُهَدـنِع  نیَـسُحلا  َرِکُذ  نَم  َو  (: »... مالـسلاهیلع  ) هللادـبعوبا لاـق  . 1
ح 3. ص 100 ، تارایزلا ، لماک  ۀَّنَجلا ،» ِنوُِدب  َُهل  َضرَی  َمل  لَجَوَّزَع َو 

ح 16. ص4 ، ج 101 ، راونالاراحب ، . 2

ح 15. ص4 ، ج 101 ، راونالاراحب ، . 3

ص290. ج 44 ، راونالاراحب ، . 4

ص 79. قودص ، یلاما  . 5

ص 392. ج 10 ، هعیشلا ، لیاسو  . 6

ص8. ج 98 ، راونالاراحب ، . 7

« اَهوُّدُر وَا  اَهنِم  َنَسحَِاب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُمتیّیُح  اَِذا  . » 8

.86 اسن /  

، لاّمعلازنک هرَفَک ،» دَقَف  هُمَتَک  نَم  هرَکَـش َو  دَقَف  ِهیَلَع  ینثَا  نَم  َّنِاَف  هیَلَع  ِنثَیلَف  دِـجَیَمل  نَم  ِفاُکیلَف َو  َدَـجَوَف  ٌفورعَم  ِهَیِلا  َِیُتا  نَم  . » 9
ص 464. ج6 ،

.نانجلا حیتافم  نیعبرا ، ترایز  َۀلَالَّضلا ،» ِةَریَح  َِۀلاَهَجلا َو  َنِم  َكدابِع  َذِقنَتسَِیل  َکِیف  هَتَجهُم  َلََذب  َو  . » 10

ص 142. تارایزلا ، لماک  .ِهتَرایِز ،» َّبُح  َو  مالسلاهیلع )  ) نیَسُحلا َّبُح  ُُهبلَق  ِیف  َفَذَق  ریَخلا  ِِهب  هللا  َدارَانَم  . » 11

ص 556. ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحالا  عماج  .ًاَدبَا ،» ُدُربتَال  نینمؤملا  ِبُوُلق  ِیف  ًةَرارَح  مالسلاهیلع )  ) نیَسُحلا ِلتَِقل  َّنِا  . » 12

 / ص 296 ج 1 ، همکحلا ، عیبانی  ًۀَقَفَـش ،» ًۀَـمحَر َو  ِنیَـسُحلا  یَلَع  َنیکابلا  یَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ـالَا َو  مالـسلاهیلع :)  ) هللا لوسر  لاـق  . » 13
ص 304. ج 44 ، راونالاراحب ،

ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، ماظِعلا ،» َبُونُّذلا  ُّطُحَی  هیَلَع  َءاُکبلا  َّنِاَف  نوُکاَبلا  ِکبَیلَف  نیَسُحلا  ِلثَم  یَلَعَف  . » 14
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یلاما هَتبَنذَا ،» ٍبنَذ  َّلُک  ََکل  هللا  َرَفَغ  َکیَّدَخ  یلَع  َکُعومُد  ُریصَت  ُثیَح  مالسلاهیلع )  ) نیَسُحلا یَلَع  َتیََکب  َتنُک  نِا  بیبَش  َنباَی  . » 1
ص 79. قودص ،

باوث ص 282 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ...َهبونُذ ،» هللا  َرَفَغ  ِبابُّذـلا  حانَج  َلثِم  هیَنیَع  نِم  َجَرَخَف  ُهَدـنِع  اَنرِکُذ  وَا  انرَکَذ  نَم  لیَُـضف  اَی  . » 2
ص 323. لامعالا ،

ربمایپ .نآرُقلا » ِةَوِالت  ِتوَملا َو  ِرکِذ  ُةَرثَک  َلاَق : اَهُؤالَج ؟ اَم  َو  َلِیق : ُءاَملا ؛ َُهباَصَا  اِذا  ُدـیدَحلا  ُاَدـصَی  اَـمَک  ُاَدـصَت  َبُولُقلا  ِهِذَـه  َّنِا  . » 3
ص 247. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

َرِّکُذ نَم  َو  ۀَمایِقلا ، َموَی  اَِنتَجِرَد  ِیف  انَعَم  َناَک  اَّنِم  َبُِکترا  اَِمل  یَکب  اَِنباصُم َو  َرَّکَذـَت  نَم  لاق : مالـسلاهیلع )  ) اضرلا نسحلا  یبا  نع  . » 4
«، ُبُولُقلا ُتوُـمَت  َموَـی  ُُهبلَق  تُمَی  َمل  اـَنُرمَا ، ِهِیف  ییُحی  ًاـِسلجَم  َسَلَج  نَم  نوـُیُعلا َو  یَکُبت  َموَـی  ُُهنیَع  َکـُبت  َمل  یکبَا  یکَبَف َو  اَِـنباَصُِمب 

ص45. قودص ، یلاما  ج 44 ص 278 /  راونالاراحب ،

ص 302. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  حِراَوَجلِاب ،» ٌلَمَع  ِناَسِّللّاب َو  ٌظَفل  ِبلَقلِاب َو  ٌدقَع  ُناَمیِالَا  . » 5

ص 242. ج 69 ، راونالاراحب ، ِهللا ،» ِیف  ُضُغبلا  ِهللا َو  ِیف  ُّبُحلَا  ِنامیِالا  يَرُع  َُقثوَا  . » 6

ِنیَـسُحلا ِلتَِقل  َّنِا  َلاق : ِهِرجِح َو  ِیف  ُهَسَلجَاَـف  ٌلـِبقُم  َوُه  َو  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلَع ِنب  ِنیَـسُحلا  َیِلا  هلآو  ) هیلع  هللا  یلـص    ) ُِّیبَّنلا َرَظَن  »
؟ هللا ِلوسَر  َنباَی  ٍةَربَع  ِّلُک  ُلیتَق  اَم  َو  َلِیق : .ٍةَربَع  ِّلُک  ِلیتَق  ِیبَِاب  مالسلاهیلع :)  ) لاق َُّمث  .ًاَدبَا  ُدُربَتَال  َنینِمؤُملا  ِبُوُلق  ِیف  ًةَرارَح 
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ص 318. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  یَکب ،» َِّالا  ٌنِمُؤم  ُهُرُکذَیَال  َلاق : . 1

ص 108. تارایزلا ، لماک  َرَبعَتسا ،» َِّالا  ٌنِمُؤم  َِّیف  ُرَّکَُذیَال  ِةَربَعلا  ُلیتَق  اَنَا  . » 2

هللادبعوبا لاق  َُّمث  هللا  ِلیبَس  ِیف  ٌداَهِج  اَنِّرِـس  ُناَمتِک  ٌةَداَبِع َو  اََنل  ُهُّمَه  ٌحیبسَت َو  اَنِملُِظل  ِموُمهَملا  ُسَفَن  مالـسلاهیلع :)  ) هللادبع یبا  نع  . » 3
ص 200. دیفم ، یلاما  ص 278 /  ج 44 ، راونالاراحب ، ِبَهَّذلِاب ،» ُثیدَحلا  اَذَه  َبَتُکی  نَا  ُبِجَی  مالسلاهیلع :) )

لماک ُۀَّنَجلا  ،» ُهَلَف  یکَبَف  ُهَرَکَذ  نَم  َلاـق : َُّمث  .ُۀَّنَجلا  ُهَلَف  ًادِـحاَو  یَکبَاَـف  مالـسلاهیلع )  ) نیَـسُحلا ِیف  َدَـشنَا  نَم  (: »... (ع قداـص ماـما  . 4
ص 105. تارایزلا ،

باب 22. ج 101 ، راونالاراحب ، هب  دوش  عوجر  . 5

ص 106. تارایزلا ، لماک  اَنِیف ،» ُۀَعمَّدلا  َِّالا  ٌباَوث  ٍءیَش  ِّلَِکل  (: » مالسلاهیلع  ) هللادبعوبا لاق  . 6

.35 هدئام / . 7

( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  نامز  رد  تیب  لها  رعاش  . 8

.لامآلا یهتنم  . 9

َّفَُکت ...اَنیَلَع  ِّلَص  انَئاَمـسَِاب َو  ِّمَس  اَنرُکذا َو  هللا َو  یَلَع  لَّکََوت  هللاِاب َو  ِّالا  َةَُّوق  الَو  َلوَح  ُلق َال  ِهللا َو  ِمسِاب  ٍموَی  َّلُـک  ِّمَس  ُلـیَمُک  اـی  . » 10
ص 114. لوقعلا ، فحت  ِهللا ،» َءاَش  نِا  ِموَیلا  َِکلَذ  َّرَش 

انِیف يِذوا  ام  ِۀَضاضَم  نِم  ِهیَّدَخ  یلَع  ُهُعمَد  َلیسَی  یّتَح  ُهانیَع  تَعَمَدَف  انِیف  يًذَا  هَّسَم  ٍنِمُؤم  ُّيَا  َو  مالـسلاهیلع ...:)  ) رفعج یبا  نع  . » 11
ص 281. ج 44 ، راونالاراحب ، ِراّنلا ،» ِهِطَخَس َو  نِم  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهنمآ  يذَالَا و  ِهِهجَو  نَع  ُهللا  َفَرَص 

ص:84
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.86 ءاسن / . 1

َُهل َو رافِغتسِالا  هابَا  ُلأسَی  َُهل َو  رِفغَتـسَیَف  هیِکبَی  نَم  يَا  رُظنََیل  مالـسلا ) امهیلع  یلع  نب  نیـسح   ) ُهَّنِا و  ( : »... مالـسلاهیلع  ) قداص ماما  . 2
ص تارایزلا ، لماک  ۀَئیطَخ ،» ٍبنَذ َو  ِّلُک  نِم  َُهل  رِفغَتسََیل  ُهَّنِا  َتنِزَح َو  اّمِم  رَثکَا  َتحِرََفل  ََکل  ُهللا  َّدَعَا  اَم  َتِملَع  َول  یکابلا  اَهُّیَا  لوقَی :

ص 282. ج 44 ، راونالاراحب ، / 103

ص 11. ج 101 ، راونالاراحب ، مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا هثدحم  ناکو  . 3

ح 19. ص 16 ، ج 101 ، راونالاراحب ، . 4

: ِیل َلاق  مالسلاهیلع ...؟)  ) نیَـسُحلا َربَق  ِیتاَت  امَا  ِقارَعلا  ِلهَا  نِم  َتنَا  عَمـسم  ای  مالـسلاهیلع :)  ) هللادبعوبا یل  لاق  لاق : عمـسم  نع  . » 5
ِماعَّطلا نِم  ُِعنَتمَاَف  َّیَلَع ، َکلَذ  ََرثَا  یلهَا  يرَی  یّتَح  َِکلذـِل  ُِربعَتـسَا  ِهللاَو َو  ِيا  ُتُلق : عَزجَتَف ؟ َلاَق : .یَلب  ُتُلق : ِهب ؟ ُعَنـصَت  اَم  ُرُکذـَت  اـمَفَا 

انِحَرَِفل َو َنوُحَرفَی  َنیذَّلاَو  .اََنل  ِعَزَجلا  ِلهَا  یف  نوُّدـُعَی  َنیذَّلا  َنِم  ّکنَا  امَا  کَـتَعمَد ، ُهللا  َمِحَر  َلاَـق : .یِهجَو  ِیف  َکـِلَذ  َنیبَتـسَی  یّتَح 
ام َِکب َو  ِتوَملا  َِکلَم  مُهَتَّیصَو  ََکل َو  یئابآ  َروضُح  َِکتوَم  َدنِع  يرَتَس  َکَّنِا  امَا  انمآ ، اِذا  َنُونَمأَی  اِنفوَِخل  َنُوفاخَی  اِننزُِحل َو  َنُونَزحَی 
«، اهِدـَلَو یَلَع  ِۀَـقیفَّشلا  ّمَالا  َنِم  ََکل  ۀَـمحَر  َّدَـشَا  َکیَلَع َو  َّقَرَا  ِتوَملا  ُِکلَمَف  توَملا ، َلبَق  َُکنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  ام  ِةَراِشبلا  َنِم  ِِهب  کَنوّقَُلی 

ص 290. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 101 / تارایزلا ، لماک 

تشون 53. یپ  هب  دوش  عوجر  . 6

تشون 57. یپ  هب  دوش  عوجر  . 7

ًالیج َءازَعلا  َنوُدِّدَُجی  یتَیب َو  ِلهَا  ِلاجِر  یلَع  َنوُکبَی  مُُهلاجِر  یتَیب َو  ِلهَا  ِءاِسن  یلَع  َنوُکبَی  یتَُّما  َءاِسن  ّنِا  ۀَمطاف  ای  یبَّنلا : َلاقَف  »... 

ص:85
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انذَخَا ِنیَسُحلا  ِباصُم  یلَع  مُهنِم  یَکب  نَم  ّلُک  ِلاجِّرِلل َو  عَفشَا  انَا  ِءاسنِلل َو  ِتنَا  نیعَفـشَت  ُۀَمایِقلا  ناک  اذِاف  ٍۀَنَـس ؛ ِّلُک  ُیف  لیجَدَعب  . 1
«، ۀَّنَجلا ِمیعَِنب  ٌةَرِشبَتسُم  ٌۀکِحاض  اهَّنِاَف  ِنیَـسُحلا  ِباصُم  یلَع  تََکب  ٌنیَع  َِّالا  ِۀَمایِقلا  َموَی  ٌۀیکاب  ٍنیَع  ُّلُک  همطاف ! ای  .ۀّنجلا  ُهانلخدَا  ِهِدَِیب َو 

ص 293. ج 44 ، راونالا ، راحب 

انِحَرَِفل َو حَرفا  اِننزُِحل َو  نَزحاَف  ِنانَجلا  ِیف  یلُعلا  ِتاجَرَّدـلا  ِیف  اَنَعَم  َنوکَت  نَا  َكَّرَـس  نِا  بیبَش ، َنباَی  (: » مالـسلاهیلع  ) اـضر ماـما  . 2
ص 79. قودص ، یلاما  ...اِنتَیالِِوب ،» َکیَلَع 

ص 59. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 3

ص 293. ج2 ، یفاک ، لوصا  . 4

.يرصب دامح  هللادبع  . 5

.تارایزلا لماک  باب 108 ، ، 1 ثیدح زا  یتشادرب  . 6

ص 294. ج1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  . 7

ص 266. ج 25 ، لیاسولا ، كردتسم  . 8

ص32. ج 3 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لیاسم  باتک  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  تیآ  . 9

.هغالبلا جهن  تمکح 73 ، . 10

ص 11. ج 4 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لیاسم  باتک  يزیربت ، هللا  تیآ  . 11

نارنخـس و تافـص  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  بولطم  نیزو و  يرادازع  سلجم  ياه  یگژیو  ص 46 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا  . 12
« مومهملا سفن   » و ناجرم » ؤلؤل و   » ریظن ییاه  باتک  رد  لبق  لاس  اه  دص  هکلب  اه  هد  ینید  گرزب  ناملاع  ار  صالخا  اب  نارکاذ 

ص:86
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.تساه هیصوت  نامه  زا  هتفرگرب  مه  راتشون  نیا  تاراشا  زا  یخرب  دنا و  هدرک  نایب 

ص105. یبجر ، نیسح  يرادازع ، تاهبش  هب  خساپ  . 1

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  همان ي  تیصو  لیذ  ص22 ، ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  لاح  حرش  . 2

ص133. بلاطیبا ، یلع  مامالا  ۀیصولا  تابثا  . 3

ص109. یشرق ، نیدلا  دامع  راثآلا ، نونف  رابخلا و  نویع  . 4

.تسا هدش  لقن  یبجر  نیسح  هتشون ي  يرادازع  تاهبش  هب  خساپ  باتک  زا  قوف  دراوم  ص196 . ج45 ، راونالا ، راحب  . 5

ص40. املع ، هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  . 6

ص 297. لاس 1321 ،)  ) مود دلج  دشار ، ياه  ینارنخس  . 7

اهُراع کنَع  ُضَحَرتَال  انَدَمَا َو  ُكِرُدتال  انَیحَو َو  ُتیُمتَال  انَرکِذ َو  وُحمَتال  ِهللاَوَف  كَدهَج : بِصان  کَیعَـس َو  ِعساَو  كدیَک  دِکَف  . » 8
ص 135. ج45 ، راونالاراحب ، دََدب ،»؟ ِّالا  َکُعمَج  ٌدَدَع َو  ِّالا  َکُماّیَا  دَنَف َو  ِّالا  َُکیأَر  لَه  َو 

ص:87
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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